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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้ ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ ้น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งภายใน
และภายนอก โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามหลักการของการจัดทำแผน ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สนองตามจุดเน้น และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด พ.ศ. 2564-2567 รวมถึงสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 และการจัด
การศึกษาที่เปน็เลิศในศตวรรษที่ 21 
 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ และสามารถนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
 
  ดร.โยธิน  สิทธิประเสริฐ 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 เดิมชุมชนบ้านป่าเหมือดแห่งนี้ มีสภาพเป็นป่ารกร้างมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า  “ต้นเหมือด” 
ขึ้นอยู่รวมกับไม้อ่ืน ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนได้อพยพโยกย้ายจากถิ่นอ่ืนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวน
มาก ต่อมาผู้นำหมู่บ้านได้มองเห็นความสำคัญทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา จึงได้ร่วมมือร่วม
ใจกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในครั้งนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2504 ในพ้ืนที่ทัง้สิ้น 7 ไร่ 20 ตารางวา โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ
วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 ผู้ริเริ่มคือ นายสมเกียรติ  สมฤทธิ์ ปลัดอำเภอแม่สาย  นายองค์การ 
อนุศาสนานันท์ ศุลกากรแม่สาย  นายศรินทร์  กลิ่นขจร ศุลกากรแม่สาย  ร.ต.อ.ชิน  โพธิ์ทอง  ผบ.หมวด 
ต.ชด. 37 อำเภอแม่สาย  นายเจริญ วิบูลชัย  ร.ต.ท.พันธ์เลิศ  สังข์ศิลปะไชย  พ่อเลี้ยงบุญยืน  ศรีสมุทร 
คหบดีชาวแม่สาย และนายสมชาย  อุ่นจิตต์ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดหาเงินทุนครั้งแรก 30 ,000.00 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อมานายเสริมศักดิ์  โคจรสวัสดิ์  นายอำเภอแม่สาย ได้ขอความร่วมมือจาก
ข้าราชการทุกฝ่าย พ่อค้า และประชาชนได้จัดหาทุนสมทบ โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2504  เวลา 10.30 น. ตรงกับวันจันทร์ เดือน 6 แรม 8 ค่ำ ปีจอ โดยมีนายเครือ  สุวรรณ
สิงห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้าน 
ป่าเหมือด” 
 
2. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งอยู่หมู่ที ่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57130  โทรศัพท์ 053-731766   
 จัดตั้ง และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504  นับถึงปีพุทธศักราช 
2565 รวมเป็นเวลา 61 ปี ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ จรดกับ  ถนนซอย 2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศใต ้  จรดกับ  ถนนซอย 3 บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศตะวันออก จรดกับ  หมู่บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศตะวันตก จรดกับ  ถนนพหลโยธิน  
 
 2.1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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 2.2 อักษรย่อโรงเรียน 

ป.ม. 
 

 2.3 สีประจำโรงเรียน 
 

 

   

 
สีฟ้า = คุณธรรมความดีที่ต้องมีคู่ตัวนักเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 

  สีแดง = ความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีนักเรียนมีตรงตามหลักสูตร 
 
 2.4 คติพจน์ 

ธํมจารี   สุขํ เสต ิ

หมายถึง   ประพฤติธรรม  อยู่เป็นสุข 

 
 2.5 คำขวัญ 

สร้างพ้ืนฐานความดี สู่ชุมชน 

 
 2.6 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
 2.7 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนมุ่งพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
3. เขตบริการของโรงเรียน 
 3.1 บ้านป่ายางใหม่ หมู่ 4  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.2 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ    หมู่ 5  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข    หมู่ 8  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.4 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ   หมู่ 9  ตำบลเวียงพางคำ 
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4. แผนผังของโรงเรียน 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป 
1.  การพัฒนาหรือการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

 

1.  การจัดทำแผน
งบประมาณและคำขอ
ตั้งงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการ
สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.  การจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง 

1.  การวางแผน
อัตรากำลัง 

2.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   

4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงาน
การศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและ
แผน 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน (ต่อ) 

 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป 
6.  การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8.  การพัฒนาและส่งเสริม
ให้เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดให้มีให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา    
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 

14. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน 
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 

10. การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

11. การวางแผนพัสดุ
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5.  การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
8.  การดำเนินการทาง

วินัยและการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและ

การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

10. การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

12. การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัติ 

13. การจัดทำบัญชีรายชื่อ
และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

14. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

15. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  

5.  การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน    

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8.  การดำเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโน

ประชากร 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ 
รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

15. การไปทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงาน

กิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์

งานการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป 
15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

12. การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้งบประมาณเพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการ13. 
การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดทำและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล 

บำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ 

16. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 

17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 

19. การจัดทำบัญชีการเงิน 
20. การจัดทำรายงาน

ทางการเงิน และงบ
การเงิน 

21. การจัดทำหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 

16. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

17. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

18. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

19. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20. ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษา เป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

18. การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการ
จัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน 
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6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อันดับ ค.ศ. 

1 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผอ. ชำนาญการพิเศษ 5396 3 
2 นายยุทธนา  กันทาเดช รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ 5401 3 
3 นายวิเชียร  มอญแก้ว คร ู ชำนาญการพิเศษ 7292 3 
4 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน คร ู ชำนาญการพิเศษ 5465 3 
5 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน คร ู ชำนาญการพิเศษ 5347 3 
6 นางพรรณี  ทรายหมอ คร ู ชำนาญการพิเศษ 5410 3 
7 นางกนิษฐา  มาไกล คร ู ชำนาญการพิเศษ 5735 3 
8 นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล คร ู ชำนาญการพิเศษ 5398 3 
9 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ คร ู ชำนาญการพิเศษ 5403 3 
10 นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข คร ู ชำนาญการพิเศษ 5404 3 
11 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม คร ู ชำนาญการพิเศษ 1484 3 
12 นางสาวกาญจนา  คำดี คร ู ชำนาญการพิเศษ 5626 3 
13 นางจันทร์ดี  คำสัจ คร ู ชำนาญการ 5406 2 
14 นายพนมกร  กองแสง คร ู ชำนาญการ 5411 2 
15 นางรักษิณา  กิจรักษ์ คร ู ชำนาญการ 3549 2 
16 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ คร ู ชำนาญการ 5413 2 
17 นายจันทรัตน์  วงชารี คร ู - 4045 1 
18 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี คร ู - 7933 1 
19 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู คร ู - 4039 1 
20 นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ คร ู - 5414 1 
21 นางสาวนฤมล  พินใจ คร ู - 11508 1 
22 นายธนวัฒน์  จวรรณตุม คร ู - 5402 1 
23 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา  รักงาม คร ู - 1021 1 
24 นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส คร ู - 5407 1 
25 นายนชวนนท์  สุนทรสุข คร ู - 5399 1 
26 นายอานนท์  อุทธิยา คร ู - 5415 1 
27 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต ครูผู้ช่วย - 2428 - 
28 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ ครูผู้ช่วย - 3555 - 
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พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นายภัทรวุธ  พ้นภัย วท.บ. พลศึกษา งบประมาณ 
2 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป งบประมาณ 
3 นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาจีน งบประมาณ 
4 นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ ศศ.บ. สังคมศึกษา งบประมาณ 

 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  28  คน คิดเป็นร้อยละ  93.33 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ  6.67 

 
บุคลากรสนับสนุน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 
1 นายกริช  อ้ึงอภิธรรม เจ้าหน้าที่ ICT Talent โรงเรียนประชารัฐ 
2 นางสุรินพรรณ  ก๋าใจคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ งบประมาณ 
3 นายศุภกร  รวดเร็ว นักการภารโรง งบประมาณ 
4 นางสุศรี  ธงลอย แม่บ้าน งบประมาณ 

 
7. ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนน 2564 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล 
อนุบาล 1 - - - - - 
อนุบาล 2 2 11 16 27 14 
อนุบาล 3 1 11 14 25 25 

รวม 3     
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 26 33 59 30 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 33 32 65 33 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 27 38 65 33 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 36 40 76 38 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 33 33 66 33 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 35 43 78 39 

รวม 12 190 219 409  
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ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 49 41 90 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 46 40 86 43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 36 35 71 36 

รวม 7 131 116 247  
รวมทั้งสิ้น 22 343 365 708  

 
 7.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
อนุบาล 74 65 67 59 52 

ประถมศึกษา 378 361 373 390 409 
มัธยมศึกษา 193 182 188 236 247 
รวมทั้งสิ้น 645 608 628 684 708 

 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



10 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 

 
 

  
 
   
   

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 

ระดับประเทศ 
วิชาภาษาไทย 56.06 47.86 50.38 +5.68 
วิชาภาษาอังกฤษ 45.16 34.72 39.22 +5.94 
วิชาคณิตศาสตร์ 41.76 35.67 36.83 +4.93 
วิชาวิทยาศาสตร์ 32.00 33.75 34.31 -2.31 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)

1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตอนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 
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  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำ
กว่า ระดับประเทศ 

วิชาภาษาไทย 62.05 48.17 51.19 +10.86 
วิชาภาษาอังกฤษ 31.05 26.89 31.11 -0.06 
วิชาคณิตศาสตร์ 24.72 21.86 24.47 +0.25 
วิชาวิทยาศาสตร์ 30.77 24.47 31.45 -0.68 

 

 
 
  จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับเขตพ้ืนทีทุ่กกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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 1.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 

ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 62.54 38.91 49.44 13.10 
ด้านภาษาไทย 72.14 46.66 56.14 17.00 
รวมความสามารถ

ทั้ง 2 ด้าน 
67.34 42.79 52.80 14.54 

 

 
 
  จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ของโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ทั้งด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
 
 
 
 
 
 

62.54

72.14
67.34

38.91

46.66
42.79

49.44

56.14
52.80
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)
ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ
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 1.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 

ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 69.81 63.80 69.95 -0.14 
การอ่านรู้เรื่อง 67.81 68.27 72.79 -3.98 
รวมความสามารถ

ทั้ง 2 ด้าน 
    

 

 
 

  จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ของ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกับระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ แต่ด้านการอ่านออกเสียง และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้งสองด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 
 

69.81

67.81
68.81

63.8

68.27

66.03

69.95

72.79

71.38

58
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64

66

68

70

72

74

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน

ผลการประเมินการความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพ้ืนที่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ

68.81 66.03 71.38
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2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

 2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน “ระดับดี” เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ    
ผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562-2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผู้เรียน/ 

ปีการศึกษา 
ผลต่าง 2562-

2563 
ร้อยละของผู้เรียน/ 

ปีการศึกษา 
ผลต่าง 2563-

2564 
2562 2563 เพิ่ม(+) ลด(-) 2564 เพิ่ม(+) ลด(-) 

ภาษาไทย 79.28 84.24 +4.96 82.40 -1.84 
คณิตศาสตร์ 79.64 82.89 +3.25 83.62 +0.73 
วิทยาศาสตร์ 78.96 74.47 -4.49 77.12 +2.65 
สังคมศึกษา 77.79 89.56 +11.77 85.57 -3.99 
สุขศึกษาฯ 96.02 92.63 -3.39 89.73 -2.90 
การงานอาชีพ 90.84 92.63 +1.79 78.00 -14.63 
ศิลปะ 87.44 81.58 -5.86 88.26 +6.68 
ภาษาต่างประเทศ 73.19 76.84 +3.65 79.34 +2.50 

รวมเฉลี่ย 82.90 84.36 +1.46 83.00 -1.35 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564โรง
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 2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562-
2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียน/ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 2562-
2563 

ร้อยละของผู้เรียน/ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 2563-
2564 

2562 2563 เพิ่ม(+) ลด(-) 2564 เพิ่ม(+) ลด(-) 
ภาษาไทย 70.31 60.43 -9.88 73.89 13.46 
คณิตศาสตร์ 40.60 53.91 +13.31 57.79 3.88 
วิทยาศาสตร์ 64.10 63.48 -0.62 63.97 0.49 
สังคมศึกษา 48.40 56.38 +7.98 59.38 3.00 
สุขศึกษาฯ 96.90 96.09 -0.81 95.14 -0.95 
การงานอาชีพ 76.00 74.78 -1.22 50.00 -24.78 
ศิลปะ 96.90 84.35 -12.55 36.94 -47.41 
ภาษาต่างประเทศ 24.00 36.30 +12.30 36.94 0.64 

รวมเฉลี่ย 64.65 65.12 +0.47 59.26 -6.46 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564โรง
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 2.3 ผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  (1) โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 9,459 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
2 โครงการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
35,000 26,170 นายพนมกร  กองแสง  

3 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000 - นางกีรติกา  แสนมา  
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 
4.1 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย 
4.3 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 
4.4 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก 
4.5 กิจกรรมกาดละอ่อน 
4.6 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 

 
 

1,000 
1,000 

 
500 
500 

1,000 
1,000 

 
 

1,000 
- 
 
- 
- 

984 
- 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

5 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 500 500 ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม  
6 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับอนุบาล 
6.2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับประถม 
6.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับมัธยม 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 

 
 

5,000 
 
- 
 

1,976 

 
 

 
 

 
 

 

 

7 โครงการเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

5,000 4,983 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

8 โครงการรักการอ่าน 15,000 14,860 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ  
9 โครงการมุมรักการอ่าน 40,000 40,000 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข  
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

10.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา 

10.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 

 

 
 

24,000 
12,000 

 
 

4,920 
5,979 

 
 
นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

 

นางสาวรตตกาล  พนธตะ
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 

นางจันทร์ดี  คำสัจ
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 

นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

11 โครงการค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 
11.1 กิจกรรมระดับป.6 

11.2 กิจกรรมระดับม.3 

 
 

8,000 
8,000 

 
 

8,000 
8,000 

 
 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายพนมกร  กองแสง 

 

12 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
12.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
(โครงการศิลปะ) 
12.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
 
12.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6  

 
 
 

5,000 
 

18,000 
 

10,000 

 
 
 

4,996 
 

12,000 
 
- 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

13 โครงการวันสำคัญ 
13.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
13.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
13.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
13.4 กิจกรรมวันพ่อและวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
13.5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ
วันอาเซียน 
13.6 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

 
5,000 

- 
9,000 
5,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
2,850 

- 
4,250 
1,915 

 
10,000 

 
11,920 

 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

 

14 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา (ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร) 
14.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
14.2 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน 

 
 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 

995 
- 

 
 
 
 
นายบรรจบ  ไชยอาม 
นายบรรจบ  ไชยอาม/ 
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี และ
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 

15 โครงการธนาคารโรงเรียน - - นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง งบ
ธนาคาร 
(5,000) 
 
 

นางสาวณฐพร  ขยขะ
ปัญจพงศ์จรัส 
นางสาวริญญาภัสร์ 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

16 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ 
16.1 งานคหกรรม 
16.2 งานกาแฟ  

 
15,000 
120,000 

 
15,000 
120,000 

 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

 

17 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำ
ขนมอบ (โครงการบริษัทสร้างการดี) 

10,000 10,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
18 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
18.1 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
18.2 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
18.3 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 
 

10,000 
10,000 
10,000 

 
 
 

9,526 
3,500 
9,870 

 
 
 
นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

 

19 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 

30,000 29,995 นางกีรติกา  แสนมา  

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 22,631 22,730 นางพรรณี  ทรายหมอ  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
21 โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอน

ระดับชั้นอนุบาล 
72,000 72,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ  

22 โครงการจัดหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

72,000 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

23 โครงการแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำ
นางนอน 

20,000 8,604 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

24 กิจกรรมค่ายพักแรม (โครงการเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
24.1 กิจกรรมระดับป.1-3 
24.2 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
24.3 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

30,000 
42,000 
50,000 

 
 

23,474 
20,700 
29,274 

 
 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

 

25 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
 
 

 
15,000 
47,700 
65,400 
100,800 

 
15,011 
50,392 
61,238 
100,800 

 
 

 
 

 

 

นายพนมกร  กองแสง
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด

 สพ
ป.ช

ร. 
3
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
(วอลเลย์บอล และการแข่งขันระดับ
จังหวัด) 

45,000 23,100 นายบรรจบ  ไชยอาม  

27 โครงการแข่งขันคุณธรรม 15,000 3,500 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
28 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 30,000 30,000 นายภัทรวุธ  พ้นภัย  
29 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

(วอลเลย์บอล) 
15,000 14,950 นายบรรจบ  ไชยอาม  

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
30 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ

ด้าน ICT สำหรับครูยุคใหม่เพ่ือ
สนับสนุนประสิทธิภาพการสอน 

10,000 - นายกริช  อ้ึงอภิธรรม  

31 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน  70,000 66,220 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
32 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 23,689 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
33 โครงการจัดหาวัสดุฝึก/สอน/สอบ 

ครูสอนเวียน  
30,000 23,993 นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข  

34 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ (True) 

50,000 49,589 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  

35 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 10,000 - นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
36 โครงการจัดหาเครื่องบันทึกภาพ

และเสียง 
35,000 34,980 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  

37 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 80,000 69,350 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
38 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 10,000 10,000 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ  
39 โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วยการ

พัฒนาระบบ PLC 
39.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
39.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
39.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
39.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

1,500 
2,500 
2,500 
2,500 

 
 

1,500 
- 
- 
- 

 
 

 
 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
40 โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน 

(ประกันคุณภาพฯ) 
50,000 60,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  

41 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุม
และสำนักงาน 
 

12,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  

นายพนมกร  กองแสง
นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 

โรง
เรีย

นบ
้าน
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เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



20 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

42 โครงการจัดหาป้ายสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ 

50,000 50,701 นายวิเชียร  มอญแก้ว  

43 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(สำหรับผู้เรียนก่อนประถม) 

70,000 70,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ  

44 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(จัดสร้างตาข่ายป้องกันอันตรายที่
เกิดข้ึนกับนักเรียน) 

30,000 30,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว  

45 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (จัดหา
วัสดุเนื่องในโอกาสสำคัญ) 

20,000 19,500 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ  

46 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปรับ
อากาศ (ห้องวิทย์ประถมฯ และห้อง
ภาษาอังกฤษมัธยม) 

93,000 93,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข  

47 โครงการจัดหายานพาหนะนำ
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ (ปีที่ 3) 

120,000 120,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

48 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 50,000 25,050 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
49 โครงการจัดหาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน (เครื่องดนตรีทั้ง
ระบบ) 

100,000 56,150 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ  

50 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม) 
50.1 กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์  
50.2 กิจกรรมเขตสะอาด 

 
 
 
 

9,000 
20,000 

 
 
 
 

9,000 
19,963 

 
 
 
 
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี 
นายบรรจบ  ไชยอาม 

 

51 กิจกรรมชุมนุมปรับภูมิทัศน์ 50,000 50,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว  
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
52 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  1,000 - นางจันทร์ดี  คำสัจ  
53 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

93,892 37,260 นายวิเชียร  มอญแก้ว  
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

54 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

5,000 3,278 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  

55 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 
(แม่บ้าน) 

72,000 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

56 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

20,000 20,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน  

57 โครงการบริหารงานพัสดุ 10,000 7,350 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
58 โครงการจัดทำทะเบียนและจัดเก็บ

หลักฐานทางการเงิน 
8,000 8,000 นางกนิษฐา  มาไกล  

59 โครงการงานทะเบียนโรงเรียน 7,000 7,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน  
 
  (2) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการเข้าค่ายสนทนา

ภาษาจีน 
10,000 - นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ 

2 โครงการเข้าค่ายสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

20,000 - นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

3 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสาระวิชาหลัก 
(คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย) 

60,000 -  โรคระบาด COVID-
19 

4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียน (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
4.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
4.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
4.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
4.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
4.5 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 
 
 

5,000 
10,000 
22,000 
35,000 
10,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 

 
 

 

นายพนมกร  กองแสง

นางกรตกา  แสนมา
นายพนมกร  กองแสง 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงาน
อาชีพ 
5.1 งานช่างอุตสาหกรรม 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

6 โครงการเห็ดนางฟ้าพัฒนา
อาชีพ (งบ รร.ประชารัฐ) 

- - นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
การทำพวงหรีด (โครงการ
บริษัทสร้างการดี) 

2,000 - สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 

8 โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนา
อาชีพ (การทำอาหารและ
ขนม) 

10,000 - นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
9 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

พระราชทาน 
30,000 - นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

10 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
10.1 กิจกรรมค่ายกลางวัน
หรรษา 
 

 
 
 

5,000 

 
 
 
- 

 
 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 

11 โครงการสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และแอลกอฮอล์ 

10,000 - นางกีรติกา  แสนมา  

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ 

30,000 - นางกีรติกา  แสนมา **ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

13 กิจกรรมค่ายพักแรม 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ) 
13.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
(คาราวานผู้ปกครอง) 
 
 

 
 
 

8,000 

-  
 
 

 ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงามโรง
เรีย
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

14 กิจกรรมทัศนศึกษา 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ) 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1 
14.5 กิจกรรมระดับ ม.2 
14.6 กิจกรรมระดับ ม.3 

 
 
 

15,000 
32,000 
45,000 
45,000 
45,000 
120,000 

-  
 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

15 โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

90,000 - นางกีรติกา  แสนมา 

16 โครงการเสริมทักษะด้าน
ดนตรี (การเรียนรู้ด้าน
ดุริยางค์ศึกษา วงโยธวาทิต) 

25,000 - นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

17 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 40,000 - นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
18 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม 60,000 - นายวิเชียร  มอญแก้ว 
19 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน

กีฬา (การเต้นแอโรบิกเพ่ือ
ความเป็นเลิศ) 

15,000 - นางบัวจันทร์  ขุนซาง และ
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
20 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ระบบสารสนเทศและ
ห้องสมุดออนไลน์ในโรงเรียน  

20,000 - นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู **ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

21 โครงการเข้าค่าย ICT ระดับ
ปฐมวัย 

5,000 - นางจันทร์ดี  คำสัจ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22 โครงการซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์สำนักงาน 
20,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 
 

23 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 6,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
24 โครงการเกษตรอินทรีย์ 15,000 - สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ โรง
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
25 โครงการสัมมนาการเรียนการ

สอน   
50,000 - นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

26 โครงการประชุมผู้ปกครอง  5,000 - นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 
  จากผลการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งสิ้น 
จำนวน 85 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.41  
 
3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  (1) ด้านคุณภาพของเด็ก 
   จุดเด่น 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 
กิจกรรมที่เด็ก ๆ ปฏิบัติร่วมกันก็จะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ และกล้าแสดงออก จึงควร
จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   จุดเด่น 
   มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้
ครบถ้วน และสามารถดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในทุกภารกิจ ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้เรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
ให้มากขึ้น 
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คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

  1) นักเรียนบางคนยังขาดจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดในสถานศึกษา ดังนั้นควร 
จุดที่ควรพัฒนา

แข็งแรง
นักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 

  2) นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ทง้ั หมด
ความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ้นไป 
สำคัญผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนักเรียนมีความพึงพอใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 

  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดีขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ 
  จุดเด่น

(1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

) มุ่งส่งเสริมทางด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์เพิ่มข้ึน2
สังคมและด้านสติปัญญา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน 

  1) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตาม 
จุดที่ควรพัฒนา

ในการพัฒนาเป็นไปตามในลำดับข้ันตอนต่อไป
  3) มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เด็กมีความพร้อม 

ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย
ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สั งคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
ความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กันให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่ง 
ร่วมกับเด็ก ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มี 
ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิด โดย ครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ 

  2) มีการบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน 
ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพอย่างเต็มที่ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และการทำกิจกรรม โดยที่เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามต้องการ ความสามารถของตนเอง 
Approach) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริมทั้งศาสตร์ (วิชาการ) และศิลป์ในการจัดประสบการณ์ 
ตนเอง (Active Learning) บูรณาการการสอนแบบ BBL ใช้สมองเป็นฐาน และรูปแบบโครงการ (Project 

  1) มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการจัดแบบลงมือทำด้วย 
  จุดเด่น

(3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
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  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   จุดเด่น 
   1) มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีเป้าหมาย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
   2) มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
   3) มีการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  
   4) มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างอย่างหลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
   5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในด้านการบริหารและการเรียนรู้ของบุคลากร
และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
   6) มีบรรยากาศเชิงบวก ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันและรู้จักช่วยเหลือซึ่งและ
กัน 
   7) มีการสนับสนุน และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก รวมทั้งบุคลากร และองค์กรใน
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด องค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
   8) โรงเรียนมีการระดมผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จนผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี 
   9) ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนา
โรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   1) เนื่องจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งนักเรี ยนบาง
คนขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นทางโรงเรียนควรอำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์การสื่อสาร
และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม 
   2) โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างแท้จริง 
  (3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   จุดเด่น 
   1) ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา/ตัวชี้วัด โครงสร้างหลักสูตร แล้วนำไปจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่ได้จัดทำ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งระบบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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   2) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา และมีการจัดทำ/จัดหา สื่อประกอบการสอน ที่หลากหลายและเอ้ือต่อ ความ
สนใจ ทันสมัย และมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาได้เติมศักยภาพ มุ่งการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ต่อ
ยอดความรู้ในอนาคตได้ 
   3) ครูมีการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาช่วยส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
   4) ครูใช้ทักษะองค์ความรู้มาบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาสาระวิชาในการจัดการเรียนรู้
หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและร่วมกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนที่หลากหลาย 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   1) ครูควรมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียน
ได้ โดยการพัฒนาเรื่องการอ่านสะกดคำ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ทำให้นักเรียนบางคน
อ่านและเขียนยังไม่คล่อง 
   2) ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีความหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น 
   3) ครูควรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและลงมือทำบ่อย ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล รวมถึงการวิจัยใช้ชั้นเรียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   4) จัดบรรยากาศการเรียนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เน้นการจัดทำผลงานผ่านทางสื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
   5) ครูควรมีการบันทึกสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือนำผลมาวิเคราะห์ 
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
   6) จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   7) ควรนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้
มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุนชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้อง
ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมทุกมิติอย่างรอบด้าน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นักเรียนจะมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสังคม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
ในอนาคต 
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5. ความต้องการช่วยเหลือ 
  1. จัดสรรอัตรากำลังให้ครบ ตรงตามความขาดแคลน และความต้องการของโรงเรียน 
  2. จัดสรรบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง การเงินฯ พัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใน
โรงเรียน 
  3. ส่งเสริมพัฒนาครู หรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดค่ายวิชาการ เพ่ือให้ครูที่สอนเก่งได้
เผยแพร่ผลงาน และสร้างแรงจูงใจแก่ครู 
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ตอนที่ 3 ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 

1. วิสัยทัศน ์
  ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจะมีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด บนพื้นฐานของความรู้  
คู่คุณธรรม ความพอเพียงและแนวทางวิถีพุทธ โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 
2. พันธกิจ 
 1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารทั่วไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพ่ือสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
 3. พัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 4. ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัตติน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
 
3. เป้าประสงค ์
 1. ผู ้บริหารมีการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารทั่วไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพ่ือสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
 3. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
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4. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้

2. เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
4. เด็กร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได ้
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 

2. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป จบเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัยมากกว่า 
3 ปีขึ้นไป 

3. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการของเด็กใช้
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 

4. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการสังเกตและประเมินพัฒนาของเด็กเป็นรายบุคคล 
5. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว 
6. ครูและนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. ครูและนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
8. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสน

สนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา PAMUED model ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเน้นคุณภาพของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

3. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดประสบการณ์ที่เชื ่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
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เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ลงมือ กระทำ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

4. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 

5. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

6. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 

7. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไปวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 4.2 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยของแต่
ละระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 

2. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษของแต่
ละระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดคำนวณของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้น
ไป 

4. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ในระดับดีข้ึนไป 

5. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือ
เดี่ยว) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

6. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ระดับดีข้ึนไป 

7. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 (เกรด 2) 
ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด โดยในกลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แบ่งเป็น 

 7.1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 (เกรด 2) ขึ้นไป 

 7.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 (เกรด 2) ขึ้นไป 

8. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง 
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9. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 
10. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

ไทย 
11. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ระดับดีข้ึนไป 
12. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการกำหนด/รับทราบถึงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการกำหนดภาระหน้าที่ 

จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ตามความสามารถและเหมาะสมกับงาน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา PAMUED model ที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป เป็นไป

ตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนด 
7. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และบริบทท้องถิ่น 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเต็ม

รูปแบบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. ผู ้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ ้นไป ได้ร ับการพัฒนา และมี

คุณลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน/วิชาชีพ 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานและเป็นต้นแบบ/ได้รับรางวัล/

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
12. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
13. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงการมีระบบการสุขาภิบาลที่ดี 
14. นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
15. ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติงานช่าง ฯลฯ ร้อย

ละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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16. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 

17. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 90 ขึ้นไป สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

18. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีบันทึกหลังการสอน ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. โครงการ/กิจกรรมที ่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียน ร้อยละ 90 ขึ ้นไป สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
4. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ใน

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการผลิต/จัดหา/ใช้ สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียน 
6. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
7. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
8. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
9. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้ 
10. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีแผนการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน มีการกำหนดสัดส่วน

คะแนน จำนวนชิ้นงาน และการวัดพฤติกรรมนักเรียน 
11. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชนืได้ 
12. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
13. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมี

การรายงานผลการแก้ปัญหา/ผลการพัฒนา 
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ตอนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

1. กลยุทธ์สถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
2. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

และสามารถอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

5. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
เป้าประสงค์ : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคง 

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม 
ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 

7. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
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ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพ่ือสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
3. การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

8. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

9. ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่าง
หลากหลาย 

10. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา ได้รับการ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีโอกาสได้แสดงผล
งานเชิงประจักษ์ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

11. ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่นักเรียน 
และเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 

12. ครูผู้สอนมีฐานข้อมูลนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลเพ่ือสะท้อนคุณภาพ
นักเรียนตามสภาพจริง 

เป้าประสงค์ : ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารทั่วไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

14. โรงเรียนมีระบบบริหารงาน 4 ฝ่ายแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 
3. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงข้ึน ร้อยละ 3 
วิชาภาษาไทย 56.06 57.74 
วิชาภาษาอังกฤษ 45.16 46.51 
วิชาคณิตศาสตร์ 41.76 43.01 
วิชาวิทยาศาสตร์ 32.00 32.96 
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  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงข้ึน ร้อยละ 3 
วิชาภาษาไทย 62.05 63.91 
วิชาภาษาอังกฤษ 31.05 31.98 
วิชาคณิตศาสตร์ 24.72 25.46 
วิชาวิทยาศาสตร์ 30.77 31.69 

 
 3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงข้ึน ร้อยละ 3 
ด้านคณิตศาสตร์ 62.54 64.42 
ด้านภาษาไทย 72.14 74.30 

 
 3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงข้ึน ร้อยละ 3 
การอ่านออกเสียง 69.81 71.90 
การอ่านรู้เรื่อง 67.81 69.84 

 
 3.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 
ภาษาไทย 78.14 82.05 
คณิตศาสตร์ 70.71 74.24 
วิทยาศาสตร์ 70.54 74.07 
สังคมศึกษา 72.48 76.10 
สุขศึกษาฯ 92.44 97.06 

การงานอาชีพ 64.00 67.20 
ศิลปะ 62.60 65.73 

ภาษาต่างประเทศ 58.14 61.05 
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4. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
2 โครงการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
30,000 นายพนมกร  กองแสง 

3 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 
4.1 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย 
4.3 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 
4.4 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก 
4.5 กิจกรรมกาดละอ่อน 
4.6 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 

 
 

3,000 
1,000 

 
500 

3,000 
2,000 
4,000 

 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 

5 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 1,500 ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
6 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับอนุบาล 
6.2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถม 
6.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับมัธยม 
6.4 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 

 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

40,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะทาง

ภาษา 
7.1 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนาภาษาจีน 
7.2 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนา

ภาษาอังกฤษ 

 
 

10,000 
 

30,000 

 
 
นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ 
 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

8 โครงการเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

45,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

9 โครงการรักการอ่าน 20,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
10 โครงการมุมรักการอ่าน 20,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต

นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



38 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
11.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา 

11.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 
24,000 
16,000 

นางสาวกาญจนา  คำดี 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

12 โครงการค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติ (ONET) 
12.1 กิจกรรมระดับป.6 

12.2 กิจกรรมระดับม.3 

 
 

10,000 
10,000 

 
 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นายพนมกร  กองแสง 

13 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
13.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (โครงการ
ศิลปะ) 
13.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
13.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 

 
 

5,000 
 

18,000 
12,000 

 
 

 
 

 
 

14 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
14.5 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 
 

5,000 
10,000 
22,000 
35,000 
10,000 

 
 

 
 

 
 

 
15 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน (โครงการ

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
15.1 กิจกรรมระดับชั้น ป.1 
15.2 กิจกรรมระดับชั้น ม.1 

 
 

23,500 
28,500 

 
 
นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

16 โครงการวันสำคัญ 
16.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
16.2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
16.3 กิจกรรมวันพ่อและวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
16.4 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวัน
อาเซียน 
16.5 กิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ 
16.6 กิจกรรมวันเด็ก 
16.7 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

 
5,000 
10,000 
5,000 

 
10,000 

 
5,000 
10,000 
20,000 

 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

17 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา (ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร) 

 
 
 

 
 
 

นางสาวณฐพร  ขยขะ
นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม

นายยทธนา  กนทาเดช
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
17.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
17.2 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน 

10,000 
3,000 

นายธนวัฒน์  จวรรณตุม และคณะ 
นายธนวัฒน์  จวรรณตุม และคณะ 

18 โครงการธนาคารโรงเรียน 10,000 
(งบธนาคาร รร.) 

นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 

19 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ 
19.1 งานคหกรรม 
19.2 งานช่างอุตสาหกรรม 
19.3 งานกาแฟ  

 
30,000 
40,000 
10,000 

 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

20 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำ
ขนมอบ (โครงการบริษัทสร้างการดี) 

10,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

21 กิจกรรมการทำอาหารและขนม 
(โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ) 

10,000 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
22 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 20,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
23 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
23.1 กิจกรรมค่ายกลางวันหรรษา 
23.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
23.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
23.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

5,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

24 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 

20,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 

25 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

5,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 40,000 นางพรรณี  ทรายหมอ 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
27 โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอน

ระดับชั้นอนุบาล 
72,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

28 โครงการจัดหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

30,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

30 โครงการแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำ
นางนอน 

40,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขตอ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
31 กิจกรรมค่ายพักแรม (โครงการเรียนฟรี 

15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
31.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (คาราวาน
ผู้ปกครอง) 
31.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
31.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
31.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

10,000 
 

40,000 
50,000 
60,000 

 
 

 
 

 
 
 

32 กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
32.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
32.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
32.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
32.4 กิจกรรมระดับ ม.1 
32.5 กิจกรรมระดับ ม.2 
32.6 กิจกรรมระดับ ม.3 
32.7 กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การ
เรียนรู้ 

 
 

30,000 
65,000 
65,000 
35,000 
35,000 
100,000 
50,000 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

33 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
33.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
33.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
33.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
33.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
21,000 
70,000 
77,000 
117,000 

 
 

 
 
 

34 โครงการจัดสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
34.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
34.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
34.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
34.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
34.5 กิจกรรมห้องพิเศษ 

 
 

6,000 
12,000 
12,000 
16,000 
8,000 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายจันทรัตน์  วงชารี 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

35 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
35.1 กิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา) 
35.2 กิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
35.3 กิจกรรมระดับชาติ 

 
30,000 

 
20,000 
50,000 

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

36 โครงการเสริมทักษะด้านดนตรี (การ
เรียนรู้ด้านดุริยางค์ศึกษา วงโยธวาทิต) 

180,000 นายยุทธนา  กันทาเดช 

นายนิพล  ชัยวงษ์วัน
นายจันทรัตน์  วงชารี 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม

นางสาวเกศรนทร  เยาวธาน
นางสาวสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
37 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 50,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 
38 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม 60,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
39 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  

39.1 กิจกรรมกีฬาประเพณีระหว่าง
ห้องเรียน 
39.2 กิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

 
15,000 

 
15,000 

 
นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
 
นายจันทรัตน์  วงชารี 

40 โครงการแข่งขันคุณธรรม 15,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
41 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 30,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
42 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน 

ICT สำหรับครูยุคใหม่เพ่ือสนับสนุน
ประสิทธิภาพการสอน 

10,000 นายกริช  อ้ึงอภิธรรม 

43 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 
และเครื่องฉายทึบแสง 

120,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

44 กิจกรรมจัดหาป้ายไฟประชาสัมพันธ์ 
(โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้) 

30,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

45 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ (True) 

50,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

46 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 10,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
47 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการ

จัดการระบบสารสนเทศและห้องสมุด
ออนไลน์ในโรงเรียน  

20,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

48 โครงการเข้าค่าย ICT ระดับปฐมวัย 5,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
49 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 80,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
50 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

50.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
50.2 กิจกรรมทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนเรียนดี 

 
 

10,000 
 

30,000 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
51 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
51.1 กิจกรรมจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีครูประจำ
ห้องเรียน 

 
 

60,000 
 

 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
51.2 กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด  
51.3 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้เรียนก่อนประถม 
51.4 กิจกรรมจัดสร้างตาข่ายป้องกัน
อันตรายที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
51.5 กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือโรงเรียน
สะอาดปราศจากโรคภัย 
51.6 กิจกรรมปรับปรุงทาสีห้องเรียน
คุณภาพ 
51.7 กิจกรรมปรับปรุงอ่างล้างหน้า
แปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 
51.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบดูดอากาศ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

20,000 
70,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
60,000 

 
20,000 

 
8,000 

นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
 
นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

52 โครงการจัดหาป้ายสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

40,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

53 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ 360,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
54 โครงการจัดหายานพาหนะนำนักเรียน

ไปแหล่งเรียนรู้ (ปีที่ 4) 
120,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

55 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 50,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
56 โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/

อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน (นาฏศิลป์) 

20,000 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

57 โครงการแหล่งเรียนรู้สวนสาธิตการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

50,000 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 

58 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา (คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม) 
58.1 กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์  
58.2 กิจกรรมเขตสะอาด 

 
 
 

10,000 
20,000 

 
 
 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นายธนวัฒน์  จวรรณตุม 

59 กิจกรรมเข้าค่ายงานช่างอุตสาหกรรม 
(โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนาอาชีพ) 

20,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

60 กิจกรรมชุมนุมปรับภูมิทัศน์ 60,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
61 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน   50,000 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
62 โครงการประชุมผู้ปกครอง  5,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
63 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  3,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
64 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
90,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

65 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

5,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 

66 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 
(แม่บ้าน) 

72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

67 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

20,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

68 โครงการบริหารงานพัสดุ 10,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
69 โครงการจัดทำทะเบียนและจัดเก็บ

หลักฐานทางการเงิน 
8,000 นางกนิษฐา  มาไกล 

70 โครงการงานทะเบียนโรงเรียน 7,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
71 โครงการพิเศษ 112,607 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
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ตอนที่ 5 ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565 
 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อัตราเงินอุดหนุน จำนวนเงิน (บาท) 
ก่อนประถม 56 1,700 95,200 
ประถมศึกษา 407 1,900 773,300 

มัธยมศึกษาตอนต้น 249 3,500 871,500 
รวม 712  1,740,000 

 

2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 หนังสือเรียน     จำนวนเงิน 538,083 บาท/ปี 
 อุปกรณ์การเรียน     จำนวนเงิน 274,510 บาท/ปี 
 เครื่องแบบนักเรียน    จำนวนเงิน 275,370 บาท/ปี 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวนเงิน 438,560 บาท/ปี 
        รวม 1,526,523 บาท 
 

3. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2565 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน    จำนวนเงิน 326,000 บาท 
 เงินอุดหนุนจากเทศบาล    จำนวนเงิน    316,000 บาท 
 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   จำนวนเงิน      1,944,600 บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา (คิด 90%)   จำนวนเงิน     640,800 บาท 

       รวม 3,227,400 บาท 
 

4. เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 
 เงินอุดหนุนรายหัว    จำนวนเงิน 796,202 บาท 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวนเงิน 665,407 บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา    จำนวนเงิน     542,638 บาท                 
        รวม 2,004,247 บาท 
 

รวมประมาณการรายรับ 4 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,498,170 บาท 

 
หมายเหตุ : ประมาณการจากจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 31 มี.ค.2565 

จำนวน 712 คน 
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ตอนที่ 6 ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 
 

ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 
รายการงบประมาณ ร้อยละ (%) จำนวน (บาท) 

งบบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 100 1,740,000 
1. งานพัฒนากลยุทธ์ (วิชาการ) 60 1,044,000 
2. งานงบประมาณและแผน 0 0 
3. งานบริหารงานบุคคล 0 0 
4. งานบริหารงานทั่วไป 30 522,000 
งบสำรอง 10 174,000 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100 438,560 
1. ทักษะวิชาการ 50 219,280 
2. คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี 20 87,712 
3. เทคโนโลย ี 0 0 
4. ทัศนศึกษา 30 131,568 

งบอ่ืน ๆ 3,227,400 
1. อาหารกลางวัน 1,944,600 
2. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  326,000 
3. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนพักนอน 0 
4. ค่ากิจกรรมลูกเสือฯ 0 
5. เงินบริจาค/เงินระดมทุน/เงินผ้าป่า ฯลฯ 640,800 
6. พาหนะนักเรียนเรียนร่วม 0 
7. นักเรียนพิการเรียนร่วม 0 
8. งบอุดหนุนจากเทศบาล 316,000 
เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2564 2,004,247 
งบหนังสือเรียน 538,083 
งบอุปกรณ์การเรียน 274,510 
งบเครื่องแบบนักเรียน 275,370 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,498,170 
หมายเหตุ : ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายในตารางที่ 6.1 
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งบบริหารในโรงเรียน 4 ฝ่าย 
ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. งานบริหารบุคลากร (10-25%) 0  
2. งบบริหารงานทั่วไป (30%) 

2.1 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2.2 สาธารณูปโภค 
2.3 ปรับปรุงซ่อมแซม/ค่าครุภัณฑ์ 
2.4 อ่ืน ๆ (รถตู้ รร.) 

 
90,000 
318,600 
113,400 

0 

 

รวมงบบริหารทั่วไป 522,000  
3. งบสำรอง (10%) 174,000  
4. งบพัฒนาตามกลยุทธ์ (วิชาการ) (60%) 

4.1 งานประจำ (10-20%) 
     4.1.1 ธุรการ 
     4.1.2 วัสดุการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
     4.1.3 วัสดุสำนักงานบริการครูผู้สอน/หมวด/ฝ่าย 
     4.1.4 อุปกรณ์การเรียน 

 
 
0 
0 
0 
0 

 

รวมงบงานประจำ 0  
 4.2 โครงการตามกลยุทธ์ (ด้านการบริหารงบประมาณ) 

(รายละเอียดตามตารางที่ 6.1) 
1,044,000  

 รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพ 696,000  
 รวมงบพัฒนาตามกลยุทธ์ 1,044,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,740,000  
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ตารางท่ี 6.1 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2565 

ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืน ๆ 
งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

1 งานบริหารทั่วไป 
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 
     1.2.1 ค่าไฟฟ้า 
     1.2.2 ค่าน้ำประปา 
     1.2.3 ค่าโทรศัพท์ 
     1.2.4 ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต 
1.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม/ค่าครุภณัฑ ์

 
90,000 

 
220,000 
90,000 
3,600 
5,000 

113,400 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
90,000 

 
220,000 
90,000 
3,600 
5,000 

113,400 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

2 งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 174,000 - - - - 174,000 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
3 งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - - - 326,000 - 326,000 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4 งานอาหารกลางวัน - - - 1,944,600 - 1,944,600 งานอาหารกลางวัน 
5 กิจกรรมจดัซื้อหนังสือหนังสือเรียน - 538,083 - - - 538,083 งานพัสด ุ
6 กิจกรรมการสนับสนุนเครื่องแบบ

นักเรียน 
- 275,370 - - - 275,370 งานการเงิน 

7 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน - 274,510 - - - 274,510 งานพัสด ุ
8 กิจกรรมการอุดหนุนจากเทศบาล - - - 316,000 - 316,000 งานการเงิน 

โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
9 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา - - - - 10,000 10,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
10 โครงการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
30,000 - - - - 30,000 นายพนมกร  กองแสง 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

11 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา - - - 5,000 - 5,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี
12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรบัเด็ก

ปฐมวัย 
12.1 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
12.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย 
12.3 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 
12.4 กิจกรรมนาฏศลิป์สำหรับเดก็ 
12.5 กิจกรรมกาดละอ่อน 
12.6 กิจกรรมหนูน้อยตาวเิศษ 

 
 

3,000 
1,000 

 
500 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

3,000 
2,000 
4,000 

 
 

3,000 
1,000 

 
500 

3,000 
2,000 
4,000 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 

13 โครงการส่งเสริมทักษะดา้นภาษา - - - - 1,500 1,500 ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
14 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร ์
14.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับอนุบาล 
14.2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถม 
14.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับมัธยม 
14.4 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

5,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

5,000 
 

10,000 
 
- 
 

40,000 

 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

40,000 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
 
นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
 
นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 

15 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 
15.1 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนาภาษาจีน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
นางสาวศิริยา  สมบูรณ ์
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

15.2 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

16 โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

- 20,000 - - 25,000 45,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

17 โครงการรักการอ่าน - - - - 20,000 20,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
18 โครงการมมุรักการอ่าน - - - - 20,000 20,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
19 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรยีน 
19.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา 
19.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 

 
 

24,000 
16,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

24,000 
16,000 

 
 
นางสาวกาญจนา  คำด ี
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

20 โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติ (ONET) 
20.1 กิจกรรมระดับป.6 
20.2 กิจกรรมระดับม.3 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

10,000 
10,000 

 
 

10,000 
10,000 

 
 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นายพนมกร  กองแสง 

21 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
21.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (โครงการ
ศิลปะ) 
21.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
21.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

5,000 
 

18,000 
12,000 

 
 
 

5,000 
 

18,000 
12,000 

 
 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
 
นางสาวริญญาภสัร์ ปญัจพงศ์จรสั 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

22 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
22.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
22.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
22.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
22.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
22.5 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

5,000 
10,000 
22,000 
35,000 
10,000 

 
 
 

5,000 
10,000 
22,000 
35,000 
10,000 

 
 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี
นายยุทธนา  กันทาเดช 

23 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน (โครงการ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ) 
23.1 กิจกรรมระดับชั้น ป.1 
23.2 กิจกรรมระดับชั้น ม.1 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

23,500 
28,500 

 
 

23,500 
28,500 

 
 
นางสาวริญญาภสัร์  ปัญจพงศ์จรสั 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

24 โครงการวันสำคัญ 
24.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู
24.2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
24.3 กิจกรรมวันพ่อและวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
24.4 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวัน
อาเซียน 
24.5 กิจกรรมวันครสิมาสต์และปีใหม ่
24.6 กิจกรรมวันเด็ก 
24.7 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

 
5,000 
10,000 
5,000 

 
- 
 

5,000 
10,000 

- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

10,000 
 
- 
- 

20,000 

 
5,000 
10,000 
5,000 

 
10,000 

 
5,000 
10,000 
20,000 

 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

25 โครงการส่งเสริมคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา (ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร) 
25.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
25.2 กิจกรรมสรา้งวินัยนักเรียน 

 
 
 
 

10,000 
3,000 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

10,000 
3,000 

นายธนวัฒน์  จวรรณตุม  
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นายจันทรัตน์  วงชาร ี
นายภัทรวุธ  พ้นภัย 

26 โครงการธนาคารโรงเรียน 
(ใช้งบธนาคารโรงเรียน 10,000 บาท) 

- - - - - - นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 

27 โครงการจดัหาวัสดุฝึกงานอาชีพ 
27.1 งานคหกรรม 
27.2 งานช่างอุตสาหกรรม 
27.3 งานกาแฟ  

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

40,000 
- 

 
- 
- 
- 

 
30,000 

- 
10,000 

 
30,000 
40,000 
10,000 

 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

28 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำ 
ขนมอบ (โครงการบริษัทสร้างการดี) 

- - - - 10,000 10,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

29 กิจกรรมการทำอาหารและขนม 
(โครงการเข้าคา่ยพัฒนาทักษะอาชีพ) 

- - - - 10,000 10,000 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
30 โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน - - 20,000 - - 20,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี
31 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
31.1 กิจกรรมค่ายกลางวันหรรษา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

31.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
31.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
31.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 

นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

32 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพตดิและอบายมุข 

- - - - 20,000 20,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 

33 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล ์

- - - - 5,000 5,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 

34 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน - - 20,000 - 20,000 40,000 นางพรรณี  ทรายหมอ 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
35 โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอนระดับชั้น

อนุบาล 
- - 72,000 - - 72,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

36 โครงการจดัหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

- - 72,000 - - 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ ์

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรต ิ

- - - - 30,000 30,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

38 โครงการแหล่งเรยีนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำ
นางนอน 

- - - - 40,000 40,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขตอ 

39 กิจกรรมคา่ยพักแรม (โครงการเรยีนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
39.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (คาราวาน
ผู้ปกครอง) 

 
 
- 
 

 
 

8,000 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

2,000 
 

 
 

10,000 
 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
 

52 โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

39.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
39.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
39.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

- 
- 
- 

30,000 
40,000 
30,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10,000 
10,000 
30,000 

40,000 
50,000 
60,000 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นายจันทรัตน์  วงชาร ี
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

40 กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
40.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
40.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
40.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
40.4 กิจกรรมระดับ ม.1 
40.5 กิจกรรมระดับ ม.2 
40.6 กิจกรรมระดับ ม.3 
40.7 กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู ้

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
40,000 
40,000 
20,000 
20,000 
100,000 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

10,000 
25,000 
25,000 
15,000 
15,000 

- 
50,000 

 
 

30,000 
65,000 
65,000 
35,000 
35,000 
100,000 
50,000 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกลู 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นางสาววรรณภสัสร  เต็นคำ 
สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ ์
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

41 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
41.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
41.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
41.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
41.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
20,000 
50,000 
50,000 
80,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,000 
20,000 
27,000 
37,000 

 
21,000 
70,000 
77,000 
117,000 

 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

42 โครงการจดัสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
42.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
42.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
42.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 

 
 

3,000 
6,000 
6,000 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

3,000 
6,000 
6,000 

 
 

6,000 
12,000 
12,000 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายจันทรัตน์  วงชารี 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

42.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
42.5 กิจกรรมห้องพิเศษ 

8,000 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8,000 
8,000 

16,000 
8,000 

นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

43 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
35.1 กิจกรรมระดับกลุม่เครือข่าย
พัฒนาการศึกษา) 
43.2 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
43.3 กิจกรรมระดับชาต ิ

 
30,000 

 
20,000 
30,000 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

20,000 

 
30,000 

 
20,000 
50,000 

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี

44 โครงการเสรมิทักษะด้านดนตรี (การ
เรียนรูด้้านดรุิยางค์ศึกษา วงโยธวาทิต) 

- - 50,000 - 130,000 180,000 นายยุทธนา  กันทาเดช 

45 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน 50,000 - - - - 50,000 นายจันทรัตน์  วงชาร ี
46 โครงการแข่งขันกีฬากลุม่ - - - - 60,000 60,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
47 โครงการส่งเสริมทักษะดา้นกีฬา  

47.1 กิจกรรมกีฬาประเพณรีะหวา่ง
ห้องเรียน 
47.2 กิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพือ่
ความเป็นเลิศ 

 
 
- 
 
- 

 
 

15,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

15,000 

 
 

15,000 
 

15,000 

 
 
นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
 
นายจันทรัตน์  วงชาร ี

48 โครงการแข่งขันคุณธรรม 15,000 - - - - 15,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี
49 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 30,000 - - - - 30,000 นายจันทรัตน์  วงชาร ี
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
50 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน 

ICT สำหรับครูยุคใหม่เพื่อสนับสนนุ
ประสิทธิภาพการสอน 

10,000 - - - - 10,000 นายกริช  อ้ึงอภิธรรม 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

51 โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 
และเครื่องฉายทึบแสง 

20,000 - - - 100,000 120,000 นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู

52 กิจกรรมจดัหาป้ายไฟประชาสมัพันธ์ 
(โครงการจดัสภาพแวดล้อมฯ) 

- - - - 30,000 30,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

53 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ (True) 

- - - - 50,000 50,000 นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู

54 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ - - - - 10,000 10,000 นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู
55 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการ

จัดการระบบสารสนเทศและห้องสมุด
ออนไลน์ในโรงเรียน  

- - - - 20,000 20,000 นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู

56 โครงการเข้าค่าย ICT ระดับปฐมวยั 5,000 - - - - 5,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
57 กิจกรรมชุมนมุคอมพิวเตอร์ศึกษา 60,000 - - - 20,000 80,000 นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู
58 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

58.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอื
ผู้เรยีน 
58.2 กิจกรรมทุนการศึกษาสำหรบั
นักเรียนเรียนด ี

 
10,000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 

30,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
10,000 

 
30,000 

นางสาววรรณภสัสร  เต็นคำ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
59 โครงการจดัสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
59.1 กิจกรรมจัดหาโต๊ะเก้าอี้ครูประจำ
ห้องเรียน 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

60,000 
 

 
 

60,000 
 

 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

59.2 กิจกรรมปรับปรุงกระดาน 
ไวท์บอร์ด  
59.3 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับผู้เรียนก่อนประถม 
59.4 กิจกรรมจัดสร้างตาข่ายป้องกัน
อันตรายที่เกดิขึ้นกับนักเรียน 
59.5 กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อโรงเรียน
สะอาดปราศจากโรคภัย 
59.6 กิจกรรมปรับปรุงทาสีห้องเรยีน
คุณภาพ 
59.7 กิจกรรมปรับปรุงอ่างล้างหน้า
แปรงฟันนักเรียนปฐมวยั 
59.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบดูดอากาศ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์

20,000 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

44,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 

70,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 

30,000 
 
- 
 

16,000 
 

20,000 
 
 

8,000 

20,000 
 

70,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

60,000 
 

20,000 
 
 

8,000 

นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
 
 
นายกิตติคณุ  แก้วคำฟ ู

60 โครงการจดัหาป้ายสารสนเทศเพือ่การ
เรียนรู ้

40,000 - - - - 40,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

61 โครงการปรับปรุงห้องเรยีนปรับอากาศ - - 255,000 - 105,000 360,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี
62 โครงการจดัหายานพาหนะนำนักเรียน

ไปแหล่งเรียนรู้ (ปีที่ 4) 
- - - - 120,000 120,000 นางรักษิณา  กิจรักษ ์

63 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 30,000 - - - 20,000 50,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

64 โครงการจดัหาและซ่อมแซมครภุณัฑ์/
อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน (นาฏศิลป์) 

20,000 - - - - 20,000 นางสาววรรณภสัสร  เต็นคำ 

65 โครงการแหล่งเรยีนรูส้วนสาธิตการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

- - - - 50,000 50,000 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ ์

66 โครงการส่งเสริมคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา (คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม) 
66.1 กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์  
66.2 กิจกรรมเขตสะอาด 

 
 
 

10,000 
20,000 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

10,000 
20,000 

 
 
 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นายธนวัฒน์  จวรรณตุม 

67 กิจกรรมเข้าค่ายงานช่างอุตสาหกรรม 
(โครงการเข้าคา่ยทักษะพัฒนาอาชีพ) 

- - - - 20,000 20,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

68 กิจกรรมชุมนมุปรับภูมิทัศน์ 30,000 - - - 30,000 60,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
69 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน   50,000 - - - - 50,000 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
70 โครงการประชุมผู้ปกครอง  5,000 - - - - 5,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
71 โครงการสานสมัพันธ์ชุมชน  3,000 - - - - 3,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
72 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
50,000 - - - 40,000 90,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

73 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

5,000 - - - - 5,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
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ที ่
แผนการใช้จ่ายเงินตามงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปีฯ 

งบรายได้
สถานศึกษา งบอ่ืน ๆ 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม
งบประมาณ 

74 โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุน 
(แม่บ้าน) 

- - - - 72,000 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ ์

75 โครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์และ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

- - - - 20,000 20,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

76 โครงการบริหารงานพัสด ุ 10,000 - - - - 10,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
77 โครงการจดัทำทะเบียนและจัดเกบ็

หลักฐานทางการเงิน 
10,000 - - - - 10,000 นางกนิษฐา  มาไกล 

78 โครงการงานทะเบียนโรงเรียน 7,000 - - - - 7,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
79 โครงการพิเศษ 34,500 55,560 6,800 - 15,747 112,607 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,740,000 1,526,523 640,800 2,586,600 2,004,247 8,498,170  
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สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน 122,500 บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน  20,000 บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 45,000 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 464,500 บาท 

 รวม จำนวน   652,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน          - บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน - บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40,000 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน  80,000 บาท 

 รวม จำนวน 120,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน 398,000 บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 363,000 บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 194,000 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 603,000 บาท 

 รวม จำนวน 1,558,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน      105,000 บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน  - บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30,000 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 230,000 บาท 

 รวม จำนวน 365,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน 244,000 บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน - บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 325,000 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 479,000 บาท 

 รวม จำนวน 1,048,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1) เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 จำนวน      174,500 บาท 
2) เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 55,560 บาท 
3) เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน    6,800 บาท 
4) เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 จำนวน  15,747 บาท 

 รวม จำนวน 384,607 บาท 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,127,607 บาท 
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ภาคผนวก 
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โครงการแนบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 001 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และบริบทท้องถิ่น 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  
ช่วงเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข   
 ปีการศึกษา 2565 นี ้ โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ
โครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีการปรับปรุงรายวิชาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการ
ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการ
ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 ดังนั ้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ ้น เพื ่อจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
      2. เพ่ือจัดทำหลักสูตรแกนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        คณะครู และผู้มีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และ 
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา   
        เชิงคุณภาพ   
        โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา   
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

- มี.ค. 2565 นางสาวผกามาศ  
ชาวคำเขต และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ 

2 ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 

- เม.ย. 2565 นางสาวผกามาศ  
ชาวคำเขต และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ 

3 ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตร 9,000 พ.ค. 2565 หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ และคณะ
ครูทุกคน 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 นำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา - ตลอดปีการศึกษา 

2565 
ครูทุกคน 

5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 1,000 ฝ่ายบริหาร 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564) จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตร 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเล่มหลักสูตร 

ได้แก่ 
- กระดาษ A4 x 10 รีม x 135 บาท 
- กระดาษโฟโต้ 180 แกรม x 2 แพค x 

290 บาท 
- เครื่องเย็บกระดาษ 210 แผ่น DS-

23S24FL ตราช้าง 
- ลวดเย็บกระดาษ 23/24H ตราช้าง x  

2 กล่อง x 100 บาท 
- คลิปหนีบดำ 50 มม. E108 ตราช้าง 

(1/12) x 5 กล่อง x 70 บาท 
- กาวแท่ง UHU 21 กรัม x 2 อัน x 105 

บาท 
3.2 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 4 สี 2 ชุด 
3.3 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสารหลักสูตร  

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2,000 

 
 
 

1,350 
580 

 
2,570 

 
200 

 
350 

 
210 

 
2,740 

- 

10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 2,000 8,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 
90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยการออกแบบ
การจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมแก่เด็กปฐมวัย 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ที่มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน และบริบท
ท้องถิ่น   

1) การประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
2) การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1) แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
2) แบบนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   
      2. โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต) 
                                   ครูผู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    วัดและประเมินผลทางการศึกษา 002 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ✓  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ข้อที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน 

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และ

กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของครูปฐมวัยที่วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละของครูที่มีแผนการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่ชัดเจน มีการ

กำหนดสัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงาน และการวัดพฤติกรรม
นักเรียน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพนมกร  กองแสง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื ่อให้การ
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่
ตรงตามความรู้ความสามารถและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนำมาใช้ในการ
ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู ประการที่สอง คือ การวั ดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ใน
หลายระดับ 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และ
รัฐ ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับ
มอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  
 ดังนั้น จึงได้จัดโครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ระดับ 
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ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สอบ NT การสอบ O-NET การสอบข้อสอบกลาง การสอบการอ่าน การสอบการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA 
และการสอบอื่น ๆ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน และดำเนินการ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของโรงเรียน 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสู่มาตรฐานการสอบ NT, O-NET ข้อสอบกลาง การ
สอบการอ่าน, การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA และอ่ืน ๆ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทุกคน จำนวน 710 คน  
 เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง 
  2 นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการสอบระดับชั้นเรียน ระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และการสอบระดับชาติต่าง ๆ อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และ
วางแผนการดำเนินการ 

0 เม.ย. – พ.ค. 
2565 

นายพนมกร กองแสง 
และคณะ 

2 ดำเนินงานฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล 
จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา การ
ทดสอบภายในสถานศึกษา 

15,316 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นายพนมกร กองแสง 
 

3 การทดสอบ ความสามารถในการอ่านและ
การเขียน ป.1 - ม.3 

6,000 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นายพนมกร กองแสง 
นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข 

4 การทดสอบ O-NET 3,300 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นายพนมกร กองแสง 
นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 

5 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.1 
ปพ.2 ปพ.3 และอ่ืนๆ 

1,739 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นายพนมกร กองแสง 

6 การสอบ PISA และการสอบภายนอกระดับ
กลุ่ม ระดับเขต และระดับประเทศ อ่ืนๆ 

3,645 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นายพนมกร กองแสง 
และวิชาการสายชั้น 

7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 0 มี.ค. - เม.ย. 
2566 

นายพนมกร กองแสง 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8 สรุปและรายงานผล 0 มี.ค. - เม.ย. 

2566 
นายพนมกร กองแสง 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
    มาจากแหล่งงบประมาณ 
 (✓)  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน  30,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และวางแผนการ
ดำเนินการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล 
จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา การทดสอบ
ภายในสถานศึกษา 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แกรม x 
22 รีม x 135 บาท 

- กระดาษการ์ดปกสีขาว A4 125แกรม x 10 แพค 
x 92 บาท 

- กระดาษการ์ดปกสี A4 180 แกรม สีฟ้า x 2 แพค 
x 160 บาท 

- กระดาษการ์ดปกสี A4 180 แกรม สีชมพู x  
2 แพค x 160 บาท 

- กระดาษโฟโต้ Glossy 180 แกรม x 2 แพค x 
290 บาท 

- ปกพลาสติกใส A4 x 2 แพค x 235 บาท 
- ไส้แฟ้ม A4 100 ซอง เอลเฟ่น x 2 ห่อ x 110 

บาท 
- ตลับหมึก HP 79A เทียบเท่า Click Plus x  

3 กล่อง x 420 บาท 
-หมึกเติมแท้ Canon 135 มล. GI-790 ดำ x  

2 ขวด x 530 บาท 
- หมึกเติมแท้ Canon 70 มล. GI-790 สีแดง  

x 2 ขวด x 530 บาท 

- -  
 
 

2,970 
 

920 
 

320 
 

320 
 

580 
 

470 
220 

 
1,260 

 
1,060 

 
1,060 

 

15,316 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- หมึกเติมแท้ Canon 70 มล. GI-790 สีน้ำเงิน  
x 2 ขวด x 530 บาท 

- หมึกเติมแท้ Canon 70 มล. GI-790 สีเหลือง  
x 2 ขวด x 530 บาท 

- ปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 ช่อง 5 สวิตซ์ P-550 x 1 อัน x 
465 บาท 

- ลิ้นชักพลาสติกตั้งโต๊ะ 5 ชั้น TCB-5 ออร์ก้า  
x 1 อัน x 860 บาท 

- เครื่องเย็บกระดาษ HD-10 MAX x 1 อัน  
x 115 บาท 

- เครื่องเย็บกระดาษ HD-50 MAX x 1 อัน  
x 425 บาท 

- กรรไกร 9 นิ้ว HEA0390 ตราช้าง x 1 อัน  
x 108 บาท 

- ลวดเย็บ MAX 10-1M x 10 กล่อง x 13 บาท 
- ลวดเย็บ MAX 35-1M x 6 กล่อง x 20 บาท 
- ลวดเสียบกระดาษ No.00 ตราม้า x 5 กล่อง x  

20 บาท 
- ลวดเสียบกระดาษกลม No.1 ตราม้า x 11 กล่อง 

x 12 บาท 
- เทปผ้า 1 นิ้ว (24มม.*9หลา) สีแดง x 5 ม้วน x  

29 บาท 
- เทปผ้า 1 นิ้ว (24มม.*9หลา) สีน้ำเงิน x 5 ม้วน x 

29 บาท 
- โพสอิท แฟล็กซ์ 0.5*1.7นิ้ว 683-3 3M x 4 แพค 

x 49 บาท 
- กาวแท่ง UHU 21 กรัม x 2 อัน x 105 บาท 
- คัตเตอร์ H-33 ตราม้า x 1 อัน x 120 บาท 
- คลิปหนีบดำ 19 มม. E112 ตราช้าง (1/12) x  

3 กล่อง x 15 บาท 
- คลิปหนีบดำ 25 มม. E111 ตราช้าง (1/12) x  

5 กล่อง x 25 บาท 
- คลิปหนีบดำ 32 มม. E110 ตราช้าง (1/12) x  

4 กล่อง x 30 บาท 

1,060 
 

1,060 
 

465 
 

860 
 

115 
 

425 
 

108 
 

130 
120 
100 

 
132 

 
145 

 
 

145 
 

196 
 

210 
120 
45 
 

125 
 

120 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- คลิปหนีบดำ 40 มม. E109 ตราช้าง (1/12) x  
2 กล่อง x 48 บาท 

- คลิปหนีบดำ 50 มม. E108 ตราช้าง (1/12) x  
2 กล่อง x 70 บาท 

- สมุดบัญชีปกน้ำเงินเคลือบ เบอร์2/50 x 2 เล่ม x 
42 บาท 

- ปากกาเน้นข้อความ สเต็ดเล่อร์ x 3 ด้าม x 45 
บาท 

96 
 

140 
 

84 
 

135 

3 กิจกรรมที่ 3 
การทดสอบ ความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.
1 - ม.3 

3.1 สอบครั้งท่ี1 
- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80  

แกรม (500แผ่น) x 22 รีม x 135 บาท 
- ลวดเย็บ No.10 DoubleA x 3 กล่อง x  

10 บาท 
3.2 สอบครั้งท่ี2 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แก
รม (500แผ่น) x 22 รีม x 135 บาท 

- ลวดเย็บ No.10 DoubleA x 3 กล่อง x 10 
บาท 

- -  
 
 
 

2,970 
 

30 
 
 

2,970 
 
 

30 
 

6,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
4.1 การสอบ O-NET ป.6 

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าสอบ 
O-NET (30 คน x 30บาท x 1วัน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนชั้น ม.3 ที่
เข้าสอบ O-NET (30 คน x 25บาท x 1วัน)  

4.2 การสอบ O-NET ม.3 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าสอบ 

O-NET (30 คน x 30บาท x 1วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนชั้น ม.3 ที่

เข้าสอบ O-NET (30 คน x 25บาท x 1วัน) 

-  
 

900 
 

750 
 
 

900 
 

750 

- 3,300 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา - -  
 

1,739 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ปพ.1:ป ระเบียนแสดงผลการเรียน x 4 เล่ม x 
160 บาท 

- ปพ.1:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน x 4 เล่ม x 
160 บาท 

- ปพ.2:บ ประกาศนียบัตร x 1 ห่อ x 400 บาท 
- ค่าขนส่ง (3.5%) 

640 
 

640 
 

400 
59 

6 กิจกรรมที่ 6 การสอบ PISA และการสอบภายนอก
ระดับกลุ่ม ระดับเขต และระดับประเทศ อ่ืน ๆ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แกรม 
(500แผ่น) x 27 รีม x 135 บาท 

   
 

3,645 

3,645 

7 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
8 กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 3,300 26,700 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
9. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับ
การวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง 
2) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนในการสอบ
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่ และการสอบ
ระดับชาติต่าง ๆ อย่างเต็มที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ 1) แบบประเมินความพึงพอใจ 
2) คู่มือการดำเนินงานแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของโรงเรียน 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสู่มาตรฐานการสอบ NT, O-NET ข้อสอบ
กลาง การสอบการอ่าน การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA และอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายพนมกร กองแสง) 
                              ครูชำนาญการ 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    นิเทศภายในสถานศึกษา   003 
ลักษณะโครงการ   (   ) โครงการใหม่      ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดที่ 2.9  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ในการ
ที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศ
ภายในไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อจับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกัน การ
นิเทศภายในโรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละขั้นตอน
บอกระยะเวลาในการนิเทศ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และขณะดำเนินการควรมีการบันทึก
ผล เพ่ือปรับปรุงเป็นะระยะ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอนที่ผู้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำคัญ เพราะเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  
 การนิเทศภายในโรงเรียน มีความสำคัญและจำเป็นอย่ายิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้
เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในร้อยรัดกัน ทำให้เกิดผลในทางการปฏิบัตทิี่
ชัดเจนขึ้น 
  ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมถึงสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
จนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 3. นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะสำคัญให้สูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
2 ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - พ.ค. 2565 ผู้บริหาร และคณะครูทุกคน 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 ผู้บริหาร และทีมงานวิชาการ

โรงเรียน 
4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรม 5,000 พ.ค.-มิ.ย. 2565 งานบริหารวิชาการ 
5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - ตลอดปี

การศึกษา 2565 
ผู้บริหาร และทีมงานวิชาการ
โรงเรียน 

6 สรุปผลและรายงานผล - มี.ค. 2566 งานบริหารวิชาการ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ ) งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีก.ศ. 2564)  จำนวน  5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - 
4 กิจกรรม ที่ 4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรม

โดยประมาณการ 
- - - 5,000 

- กระดาษ A4 x 20 รีม x 135 บาท - - 2,700  
- กระดาษโฟโต้ Glossy 180 แกรม x 2 แพค x 

290 บาท 
- 
 

- 
 

580 
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ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กระดาษโฟโต้ Glossy 210 แกรม x 2 แพค x 
410 บาท 

- - 820  

- กระดาษการ์ดปกสี A4 สีเขียวอ่อน 120 แกรม 
(1/80) x 2 แพค x 150 บาท 

- - 300  

 - เทปสองหน้าบาง ½ นิ้ว x 5 ม้วน x 12 บาท 
- ตรายางวันที่ไทย ตัวเลขอารบิค 1 อัน 
- แท่นประทับ No.1 ตราม้าสีน้ำเงิน 1 อัน 
- แท่นประทับ No.1 ตราม้าสีแดง 1 อัน 
- หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า สีน้ำเงิน 1 อัน 
- หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า สีแดง 1 อัน 
- สติ๊กเกอร์ใส PVC A4 แพลนโก (1/50) x 1 แพค x 

245 บาท 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
55 
105 
105 
15 
15 
245 

 

5 กิจกรรม ที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรม ที่ 6 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง งานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
เต็มรูปแบบ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

1) การสังเกต 
2) สอบถาม 
 

1) แบบบันทึกการนิเทศ 
2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน และได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
                                         คร ู
 
 
              (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                          (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม  ขยับกายสบายชีวา  004.1 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยตนเอง

ได้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างสังคมอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างชาติให้มีความเข้มแข็ง จึงต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 
5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอบรมเลี้ยงดูด้วยวิธีกา รที่
ถูกต้องจะทำให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิต  
 การออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพร่างกายของมนุษย์ 
เป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่วขึ้น ไม่เป็นโรคง่าย ทั้งยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ อันจะส่งผลต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามวัยและมีสุขภาพจิตที่ดีจากการได้เคลื่อนไหวร่างกายอีกด้วย 
 ดังนั้น คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำกิจกรรมขยับกายสบายชีวา เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกายให้เด็กปฐมวัยจากเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้กล้ามเนื้อส่วน
ต่าง ๆ ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ จากการแสดงท่าทางผ่านเสียงเพลง/ดนตรี และอุปกรณ์ ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสุข ความ
สนุกสนาน อันจะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามวัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ทั้งกล้ามเนื้อ
เล็กและกล้ามเนื้อใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านร่ายในระดับดี 
 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถแสดงท่าทางผ่านเสียงเพลง/ดนตรี และอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน  
       เชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนระดับชั ้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วส่งผลให้
มีพัฒนาการด้านร่ายในระดับดี 

2) นักเรียนระดับชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ ้นไป สามารถแสดงท่าทางผ่าน
เสียงเพลง/ดนตรี และอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับครู

ระดับชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ขยับกายสบายชีวา 

- พ.ค. 2565 ว่าทีร่.ต.หญิงลานนา 
รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-
3 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 

3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- มิ.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

3,000 มิ.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 
6 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  อุดหนุนรายหัว    จำนวน 3,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกันกับครูระดับชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมขยับกาย

สบายชีวา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ 

- ป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรม กว้าง 1.5 เมตร x 
ยาว 1.5 เมตร จำนวน 6 แผ่น x 500 บาท 

- 
 

- 
 
 

 

 
 
 

3,000 

3,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 3,000 3,000 

สามพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูระดับชั้นปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วส่งผลให้มี
พัฒนาการด้านร่ายในระดับดี  

1) สังเกต 
2) ประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) แบบประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว  ส่งผลให้มีผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่ายอยู่ในระดับด ี
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถแสดงท่าทางผ่านเสียงเพลง/ดนตรี และอุปกรณ์ได้
ด้วยตนเอง 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 004.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยตนเอง

ได้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางจันทร์ดี  คำสัจ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
เด็กปฐมวัยนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้างหน้า  การที่เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยที่ดีย่อมเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ที่จะส่งผลทำให้เด็กให้มีความเจริญงอกงามตามวัยได้อย่างเหมาะสม  
 ความมุ่งหวังที่จะให้เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ภายใต้บริบทสังคมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของเด็กได้นั้น ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการให้เด็กได้รับการ
ปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพในการใส่ใจดูแลตนเอง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยทั้งของตนเอง
และผู้อ่ืน อยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทางกายภาพของกันและกัน 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ให้มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง อยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างกันทางชาติพันธ์ และให้เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดี ใส่ใจ
ดูแลตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยขึ้น โดยมุ่งหวัง ให้ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและเฝ้าระวังโภชนาการของตนเอง 
 2. เพ่ือลดปัญหาเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยอันดีและเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กปฐมวัย จำนวน 58 คน มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินด้านร่างกายในระดับดีขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมสุขอนามัย

เด็กปฐมวัย 
1,000 มิ.ย. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

2 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 1,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 1,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                        จำนวน 1,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินโครงการ 
- เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ส่งเสริม
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย  

 
- 

 

 
- 

 

 
1,000 

 

1,000 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 1,000 1,000 

หนึ่งพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีภาวะโภชนาการ
เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ระดับดีข้ึนไป 

1) บันทึกภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย 
2) ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1) แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและเฝ้าระวังโภชนาการของตนเอง 
 2. เด็กปฐมวัยได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยอันดีและเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
           (นางจันทร์ดี  คำสัจ) 

                                ครชูำนาญการ  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม  คำเมืองวันละคำ  004.3 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได ้
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในประเทศไทยของเรานั้น มีภาษาถิ่นใช้กันทั่วประเทศ แต่จะแบ่งภาษาออกเป็นภาคของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้ และภาษากลาง ซึ่งในแต่ละภาคมีภาษาถิ่น
ของตนเองใช้กันทั้งนั้น ภาษาถิ่นของแต่ละภาคก็มีความสำคัญของแต่ละภาคนั้น ๆ การสื่อสารกันโดยใช้
ภาษาถิ่นของแต่ละพื้นที่ ในการติดต่อกัน มีความพิเศษของแต่ละภาษา มีความสวยงามของคำพูดที่ใช้
สื่อสาร เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคในเมืองไทย ภาษาถ่ินของไทยมีความงดงามอยู่ที่ตัวของมัน และเราก็
ควรที่จะอนุรักษ์ภาษาถิ่นในเมืองไทยไว้นาน ๆ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป   
 อย่างไรก็ตาม ภาษาถิ่นของไทยนั้นจะอยู่คู่ประเทศไทย ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และพูดภาษาถิ่น
ของตนที่เกิดในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็เป็นคนไทยทั้งนั้น ในเมื่อเราเป็นคนไทย ก็
ควรจะหวงแหน และอนุรักษ์ความเป็นไทยของภาษาถิ่นเอาไว้ เพ่ือคนไทยทุกคน 
 ดังนั้น คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ จึงได้จัดกิจกรรมกำวันละคำขึ้น เพ่ือให้เด็กได้มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาเหนือตระหนัก
และเห็นความสำคัญและให้เด็กช่วยสืบทอดอนุรักษ์ภาษาท้องถิ ่นเหนือและได้นำภา ษาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันด้วยภาษาท่ีสวยงาม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือให้เด็กตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของภาษาท้องถิ่น 
 3. เพ่ือให้เด็กได้ร่วมสืบทอดภาษาท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้เด็กสามารถนำภาษาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยภาษาที่สวยงาม 
 5. เพ่ือให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและเกิดความรู้           
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 60 คน  
        เชิงคุณภาพ   
     เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาถ่ิน (คำเมือง) ได้ถูกต้อง และนำภาษาไป
ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยภาษาท่ีสวยงาม 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 500 มิ.ย. 2565 – มี.ค. 

2566 
นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 500 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 500 บาท 
     ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 500  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 กิจกรรมที่1 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 
- กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม 
- พลาสติกเคลือบบัตร A4 80 ไมครอน  
เอลเฟ่น (1/100) จำนวน 1 ห่อ 
- กรรไกร 9 นิ้ว HEA0390 ตราช้าง 1 อัน  

- -  
135 
250 
115 

500 

รวมทั้งสิ้น 
- - 500 500 

ห้าร้อยบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และคณะครูอนุบาลระดับชั้น
ปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถใช้
ภาษาถ่ิน (คำเมือง) ได้ถูกต้อง และนำภาษาไป
ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยภาษาท่ีสวยงาม 
2) เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้และ
ประสบการณ์สำคัญอย่างเหมาะสม ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีด้านอารมณ์-จิตใจ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตามเป้าประสงค์ 

1) สังเกต 
2) ประเมินพัฒนาการด้าน
การสื่อสาร 

1) แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2) แบบประเมิน
พัฒนาการด้านการ
สื่อสาร 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น 
 2. เด็กตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของภาษาท้องถิ่น 
 3. เด็กได้ร่วมสืบทอดภาษาท้องถิ่น 
 4. เด็กสามารถนำภาษาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยภาษาท่ีสวยงาม 
 5. เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนานและเกิดความรู้ 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 

                      (นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ) 
                               ครูอัตราจ้าง  
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม  นาฏศิลป์สำหรับเด็ก  004.4 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามแขนงหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้สืบต่อไป เพราะเป็นการ
แสดงออกถึงความสวยงามอ่อนช้อย แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของไทย  
 กิจกรรมนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาด้านร่างกายของเด็กท้ังกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ธรรมชาติ
ของเด็กนั้นไม่ชอบอยู่นิ่ง แต่ชอบการเคลื่อนไหวร่างกายในการเดิน วิ่ง กระโดด ยักย้ายร่างกายไปมา 
ดังนั้น การที่เด็กได้ร่ายรำ ทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทั้งกล้า มเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ให้สอดคล้องกับทำนอง จังหวะและเสียงดนตรี ซึ่งเป็นเหมือนการออกกำลังกายไปในตัว 
ส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมส่วน คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยที่เหมาะสมตามวัย ดังนั้นคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงเล็งเห็นความสำคัญของ
นาฏศิลป์ไทยจึงได้จัดทำโครงการ กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย และรู้สึกหวงแหนความสวยงามของวัฒนธรรมไทยสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาด้านร่างกายของเด็กทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
 2. เพ่ือส่งเสริมทักษะความจำและเรียนรู้ท่าทางทางกายผ่านดนตรีนาฏศิลป์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย     
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 60 คน 
        เชิงคุณภาพ   
     เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทีส่ามารถเรียนรู้ท่าทางทางกายผ่านดนตรีนาฏศิลป์ได ้
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมนาฎศิลป์สำหรับเด็ก 3,000 มิ.ย. 2565-มี.ค. 2566 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ 
2 สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3,000 บาท 
     ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)   จำนวน 3,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมนาฎศิลป์สำหรับเด็ก 
- จ้างเหมาตัดชุด 10 ชุด × 300 บาท  

 
- 

 
3,000 

 
- 

3,000 

2 กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 3,000 - 3,000 

สามพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และคณะครูอนุบาลระดับชั้น
ปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทีส่ามารถเรียนรู้
ท่าทางทางกายผ่านดนตรีนาฏศิลป์ได้ 
2) เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึง
ประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญ
อย่างเหมาะสม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีด้าน
อารมณ-์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตาม
เป้าประสงค์ 

1) สังเกต 
2) ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 

1) แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2) แบบประเมิน
พัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายของเด็กทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
 2. เด็กเกิดทักษะความจำจากเรียนรู้ท่าทางทางกายผ่านดนตรีนาฏศิลป์ 
 3. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 

                      (นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ) 
                               ครูอัตราจ้าง  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม  กาดละอ่อน  004.5 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่

ดีของสังคม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งขึ้น หากผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ที่ดี 
จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี และการพัฒนาความสามารถเด็กปฐมวัยในการ
แสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับนั้น เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนที่อยู่รอบตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  
 พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยในวัย 3-6 ปี เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเด็ก
ในอนาคต เด็กปฐมวัยเป็นวัยเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นในลักษณะกลุ่ม เริ่มรู้จักการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
รู้จักปฏิเสธ การรับ การสื่อสาร หรือการใช้ภาษา ซึ่งส่วนมากเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้น การเล่นและ
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะลดตนเองจากการเป็นศูนย์กลางไปสู่การปฏิบัติที่
ยอมรับคนอื่นมากข้ึน 
 ดังนั้น ครูระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดกิจกรรมกาดละอ่อน เพื่อให้เด็กได้
นำทักษะวิชาการ ควบคู่กับการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ กับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในเรื่องของการ
ตระหนักถึงความสำคัญของเงิน การอดออม การใช้จ่ายที่จำเป็น การทำกิจกรรมที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนสามารถ
เล่น และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที ่แตกต่างไปจากตนได้ การเรียนรู ้ในการร่วมกันรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองและสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนได้ 

 3. เพ่ือให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
 4. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถร่วมกันรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองและสามารถปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน  
       เชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถเล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนได้ 

3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถร่วมกันรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองและสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับครู

ระดับชั้นปฐมวัยในการดำเนินจกรรม 
กาดละอ่อน 

- พ.ค. 2565 ว่าทีร่.ต.หญิงลานนา 
รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-
3 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 

3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมกาดละอ่อนของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- ก.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

2,000 ก.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - ก.ย. 2565 
6 สรุปรายงาน - ต.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 2,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ.2564)  จำนวน 2,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมกาดละ
อ่อนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
4.1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม   
2 รีม x 135 บาท 
4.2 ป้ายไวนิล 1x3 ม. 1 ป้าย x570 บาท 
4.3 ค่าอาหารว่างของเด็ก คนละ 58 คน x 25 
บาท 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,160 

 
 

270 
570 

- 

2,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 1,160 840 2,000 

สองพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูระดับชั้นปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถเล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจาก
ตนได้ 
3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถทำกิจกรรม
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) สังเกต 
2) ประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) แบบประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
4) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถร่วมกัน
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง
และสามารถปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจาก
ตนได้ 
 3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 4. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถร่วมกันรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองและ
สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                       คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม  หนูน้อยตาวิเศษ  004.6 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่

ดีของสังคม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละวันของอาคารปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด พบว่ามีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวัน
ของโรงเรียน ได้แก่ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องนม ฯลฯ การที่มีการเทขยะมา
ผสมรวมกัน ทำให้เกิดกลิ ่นเหม็นรบกวน ส่งผลให้เด็กไม่มีสมาธิในการจัดการเรียนรู ้ รวมทั ้งทำให้
สภาพแวดล้อมภายในอาคารปฐมวัยไม่น่าดู และอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ปฐมวัยได ้
 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กได้มีจิตอาสาในการช่วยกันรักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรู้จักเก็บขยะและทิ้งขยะถูกที่และเรียนรู้การคัดแยกขยะให้ถูกต้องและ
เหมาะสม กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดี ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจเป็นการ
ขัดเกลาให้เด็กรักความสะอาดและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม 
มีความตระหนักและคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รู้จักเสียสละมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 ดังนั้น เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานต่อสภาพแวดล้อมตั้งแต่ยังเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จัดทำ
โครงการหนูน้อยตาวิเศษขึ้น เพื่อช่วยปลูกฝังให้เด็กมีวินัย รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เก็บ ทิ้งขยะ ได้ถูกที่และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน    
 2. เพ่ือให้เด็กมีจิตอาสาในการเก็บขยะ 
 3. เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
 4. เพ่ือให้เด็กปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. เพื ่อให้เด็กสามารถบอกโทษของการไม่ร ักษาสิ ่งแวดล้อมและประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้    
 6. เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมดูแลสังคม 
 7. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม           
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 60 คน 
        เชิงคุณภาพ   
     1. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
 2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถบอกโทษของการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้    
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 4,000 มิ.ย. 2565- มี.ค. 2566 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ 
2 สรุป และรายงานผลกิจกรรม - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 4,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 4,000 บาท 
     ( ✓)  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 4,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 
- ถังขยะแยกประเภท ฝาสวิง 40 ลิตร เขียว 

เหลือง แดง น้ำเงิน อย่างละ 1 ถัง  
- ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามพลาสติก 3 ด้าม  
- ไม้ถูพ้ืนรีดน้ำ 3 อัน  
- ถุงขยะหนา 24*28 นิ้ว 

- -  
3,240 

 
177 
507 
76 

4,000 

2 กิจกรรมที ่2 สรุป และรายงานผลกิจกรรม - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 4,000 4,000 

สี่พันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และคณะครูอนุบาลระดับชั้น
ปฐมวัย 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถบอก
โทษของการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และประโยชน์
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้    

1) สังเกต 
2) ประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคม 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) แบบประเมิน
พัฒนาการด้านสังคม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยตระหนักถึงการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน    
             2. เด็กปฐมวัยมีจิตอาสาในการเก็บขยะ 
             3. เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน        
             4. เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             5. เด็กปฐมวัยสามารถบอกโทษของการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้    
            6. เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมดูแลสังคม 
 7. เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                       (นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ) 
                                 ครอัูตราจ้าง 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะด้านภาษา 005 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที ่1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และเป็นการสร้างความคุนเคย
ใหเด็กปฐมวัยมีความกลาแสดงออก สร้างความมั่นใจในการเรียนรู มีความสุข และสนุกสนานกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย กลาวคือมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีทักษะใน
การแสวงหาความรูด้วยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยนั้น ควรได้รับการเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกหองเรียนรวมถึง การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการ
สอนที่กระตนุความสนใจตอเด็กในการจัดกิจกรรมแตล่ะหน่วยการเรียนรู 
 ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ควรปลูกฝงใหเด็กได้พัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน 
และมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
นั้น ถือเป็นกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยกิจกรรมให้กับเด็กที่
สอดคลองกับกิจกรรมการอบรมช่วงเช้า มีการจัดทำใบงานและแบบฝกทักษะ รวมไปถึงการผลิตสื่อเพ่ือ
สร้างบรรยากาศใหเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รบัการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 ดังนั้น คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาขึ้นมา เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทั้งยังสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย และยกระดับคุณภาพการศึกษาให เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถตาม
มาตรฐาน การศึกษาเพ่ือใหเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน  
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       เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนระดับชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีทัศนคติที ่ดีตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนระดับชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีทักษะการสื ่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับครู

ระดับชั้นปฐมวัยและศึกษาคำศัพท์ภาษาท่ี
ควรรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

- พ.ค. 2565 ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา รัก
งาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 กำหนดการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะ

ด้านภาษา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
2-3 

- มิ.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

1,500 มิ.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 
6 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 1,500 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 1,500 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)   จำนวน 1,500 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะ

ด้านภาษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมฯ 
4.1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 3 รีม x 135 บาท 
4.2 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองขนาด a4 2 แพค x 200 บาท  
4.3 พลาสติกเคลือบบัตร A4 80 ไมครอน (1/100) 2 แพค 
x 249 บาท  

- 
 

- 
 

 

 
 

405 
400 
498 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.4 แฟ้มก้านยก 2 นิ้ว f4 x 2 แฟ้ม x 98 บาท 197 
5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 1,500 1,500 

หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูระดับชั้นปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษและมีทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 

1) การบันทึกกิจกรรม และ
สังเกตพฤติกรรม  
2) ประเมินการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

1) การสังเกต/แบบสังเกต 
2) แบบประเมินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
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โครงการ ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับอนุบาล 006.1 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่ม
ดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยที่มาของโครงการนี้ มาจากการประเมินผลของโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กไทย ยังอยู ่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี ่ย อีกทั ้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือ
ขับเคลื ่อนและพัฒนาประเทศ จึงควรสร้างทัศนคติที ่ดีด้านการเรียนรู ้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้
และจดจำมากที่สุด  
 โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น เป็นกระบวนการศึกษาความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  
 ดังนั้น คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการ
พัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย โดยเฉพาะด้านสติปัญญาที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น 
อยากทดลอง เป็นวัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว จึงได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยระดับอนุบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิ ด 
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย และให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการสร้างพัฒนาการของเด็กให้ศักยภาพที่ดี
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิด วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย 

3. เพื ่อให้เด็กปฐมวัยสามารถสร้างองค์ความรู้  โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน  
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 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะการคิด วิเคราะห์ที่

เหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถสร้างองค์ความรู้จากโดย

การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

สำหรับระดับชั้นปฐมวัย 
- พ.ค. 2565 ว่าทีร่.ต.หญิงลานนา 

รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-
3 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยระดับอนุบาลของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- มิ.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

5,000 มิ.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 
6 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564) จำนวน 5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
สำหรับระดับชั้นปฐมวัย 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมการทดลอง

วิทยาศาสตร์สำหรับระดับชั้นปฐมวัยของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมฯ 

- 
 

- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.1 กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max A4 70 G 500 
แผ่น 8 รีม x 120 บาท 
4.2 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-100 องศา 2 อัน x 295 
บาท  
4.3 หลอดหยดแก้ว 10 ซม.2 ชุด x 150 บาท 
4.4 กระดาษกรอง 11 ซม. 2 กล่อง x 170 บาท 
4.5 หลอดหยดพลาสติก 3 มล.2 แพค x 110 บาท 
4.6 แฟ้มก้านยก 2 นิ้ว f4 3 แฟ้ม x 99 บาท 
4.7 กระดาษโฟโต้ Glossy 120 แกรม 1 แพค x 
233 บาท 
4.8 สันรูด 12 มิล(สีขาว) 9 แพค x 90 บาท 
4.9 ปกพลาสติกใส A4 2 แพค x 235 
4.10 ที่ตั้งหลอดทดลองสแตนเลส 2 อัน x 240 บาท 
4.11 หลอดทดลอง 15*150 มม. (ทนไฟ) 10 หลอด 
x 30 บาท 

 
 

960 
 

590 
 

300 
340 
220 
297 
233 

 
810 
470 
480 
300 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูระดับชั้นปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย 
3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถสร้างองค์

1) สังเกต 
2) ประเมินแบบบันทึกใบ
งานกิจกรรมการทดลอง 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) แบบบันทึกใบงานกิจกรรมการ
ทดลอง โรง
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ความรู้จากโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย 
 3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถสร้างองค์ความรู้จากโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                       คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม 006.2 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ในระดับดีข้ึนไป 

ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ควรให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย มีความรู้ความเข้าใจ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการนำความรู้ และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ มีเจตคติและความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ด้วยเหตุนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องใช้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
และกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่  

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดทำกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดหา/จัดทำ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-6 ทุกคน  
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน 
             เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 ที่เป็นกลุ่มสนใจทุกคน ได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการพัฒนา ฝึกฝน และได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา  
1 ศึกษาและกำหนดขอบข่ายของการดำเนิน

กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

- พ.ค. 2565 
 

นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข 
และคณะครู
ระดับชั้น ป.1-6 

2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน 

- พ.ค. 2565 

3 คณะกรรมการร่วมกันกำหนดขอบเขตของ
กิจกรรมในการดำเนินการตลอดปีการศึกษา  

- พ.ค. 2565 

4 ดำเนินการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ จัดหา  ซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

- พ.ค. 2565 นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข 

5 ดำเนินกิจกรรม โดยมีครูผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมมีดังนี้ 

5.1 จัดหา  ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษา  

5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

5.3 พัฒนา ฝึกฝน นักเรียนเข้าแข่งขัน
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข 
และคณะครู
ระดับชั้น ป.1-6 

6 วัดและประเมินผลกิจกรรม  - มี.ค. 2566 นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข 7 สรุปผลและรายงานผล - มี.ค. 2566 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



105 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ดำเนินโครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการงาน 
2.1 จัดหา ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษา ดังนี้ 
   - กระดาษกรอง 11cm. (100 แผ่น) x 2 กล่อง 
x 170 บาท 
   - ที่ตั้งหลอดทดลอง สแตนเลส (TH) x 2 อัน x 
240 บาท 
   - เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์ 0-100 องศา x 
5 อัน x 120 บาท 
   - หลอดหยดพลาสติก 3 มล. (1/20) x 3 แพค 
x 110 บาท 
   - ไฟฉายขนาดเล็ก x 2 อัน x 100 บาท 
   - สายเอ็นใส No. 0.90 x 1 ม้วน  
   - ดินน้ำมันไร้สาร 150 กรัม (1/12) 1 โหล  
   - เบกก้ิงโซดา 300 กรัม 1 ถุง  

- -  
 
 
 

340 
 

480 
 

600 
 

330 
 

200 
39 
180 
55 

2,224 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา (ฝึก/สอน/สอบ) 

- - 2,776 2,776 

2.3 พัฒนา ฝึกฝน นักเรียนเข้าแข่งขัน
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับ 
ต่าง ๆ 

- - 5,000 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1) สังเกต 
2) ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
กลุ่มสนใจทุกคน ได้แสดงศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการ
พัฒนา ฝึกฝน และได้เข้าร่วมการแข่งขัน
แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับต่าง ๆ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. นักเรียนกลุ่มสนใจทุกคน ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และได้รับ
การพัฒนา ฝึกฝน และได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
     (นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข) 

                     ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
          (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                         (นายโยธนิ  สิทธิประเสริฐ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์  กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ ม.1-3 006.3 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ในระดับดีข้ึนไป 

ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง ในปัจจุบันมิได้มุ่งเฉพาะเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก

การค้นคว้าและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ แต่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ควรให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังที่ คลอฟเฟอร์ (Klopfer in 
Bloom 1971 : 566-580) ได้กำหนดพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ไว้5 ประการ ดังนี้ คือ มีความรู้ความเข้าใจ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มีการนำความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ มีเจตคติ และความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of Science) เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนแสวงหาความรู้ และ
แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งการดำเนินการต้องอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Process Skill) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Attitude) (พิพัฒธ์ เดชะคุปต์, 2540 : 220-221) 

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญ สำหรับนักเรียนในการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น การสร้างเจตคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 2. เพื่อส่งเสริม/พัฒนาความสามารถของนักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ในการแข่งขันระดับต่าง ๆ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มที่สนใจทุกคน ได้เข้าร่วมกันแข่งขันระดับต่าง 
ๆ ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาและกำหนดขอบข่ายของการ

ดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- พ.ค. 2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการ

ดำเนินงาน 
- มิ.ย. 2565 

3 คณะกรรมการร่วมกันกำหนดขอบเขต
ของกิจกรรมในการดำเนินการตลอดปี
การศึกษา 

- มิ.ย. 2565 

4 ดำเนินกิจกรรม 5,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

5 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - มี.ค. 2566  นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด  จำนวน 5,000 บาท  
    มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  เงินรายได้สถานศึกษา   จำนวน 5,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ศึกษาและกำหนดขอบข่ายของ
การดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะกรรมการ - - - - 
3 กิจกรรมที ่3 คณะกรรมการร่วมกันกำหนด

ขอบเขตของกิจกรรม 
- - - - 

4 กิจกรรมที ่4 ดำเนินกิจกรรม 
4.1 จัดทำใบงาน/แบบฝึกหัดประกอบการทำ
กิจกรรม ใช้วัสดุดังนี้ 
     - กระดาษ A4 80 แกรม Double A             
5 รีม x 160 บาท 
     - ลวดเย็บ MAX 35-1M 10 กล่อง x            
20 บาท 
4.2 จัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนเพื่อเตรียมการ
แข่งขันระดับเขตและระดับชาติ              
(เอกสารฝึก/สอน/สอบ) 
4.3 ส่งเสริม/ฝึกซ้อมนักเรียนแสดง
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ (วัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมและแข่งขันจะมีบันทึกข้อความ
ขออนุมัติจัดซื้อตามรายการแข่งขัน) 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

800 
 

200 
 

1,000 
 
 

3,000 

5,000 

5 กิจกรรมที ่5 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป           
มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป 

สังเกตการทำกิจกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกตการทำกิจกรรมของ
นักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุข แสดง
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2. นักเรียนกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมกันแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต) 
                                 ครผูู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์   กิจกรรม  ค่ายดาราศาสตร์ 006.4 
ลักษณะโครงการ          (✓) โครงการใหม่           (    ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ในระดับดีข้ึนไป 

ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational 
Test) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การ
ทดสอบประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยในปี
การศึกษา 2563 แต่เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โลก และอวกาศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบกับระดับประเทศ คือ 21.42/28.72 ตามลำดับ 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดค่ายดาราศาสตร์ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศของนักเรียนที่ส่งผลให้มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น และมีเจตคติดีที่ดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์และเหตุการณ์ทางธรรมชาตทิี่
เกิดข้ึนจริงได้ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพ่ือสร้างเจตคติดีที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ  
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดี่ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
โลกและอวกาศ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม - ธ.ค. 2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 

และคณะ 2 แต่งตั้งคณะทำงาน - ธ.ค. 2565 
3 ชี้แจงรายละเอียด และจัดทำ

กำหนดการ เอกสารขออนุญาต
ผู้ปกครอง และติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

- ธ.ค. 2565 

4 จัดเตรียมเอกสารในการจัดค่ายฯ  2,580 ธ.ค. 2565 
5 ดำเนินการค่ายดาราศาสตร์ 37,420 ม.ค. 2566  
6 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - ม.ค. 2566 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด  จำนวน  40,000 บาท  
    มาจากแหล่งงบประมาณ  
    ( ✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (เหลือจ่าย ปี กศ.64)  จำนวน 40,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

  

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 

- - - - 

2 กิจกรรมที ่2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - 
3 กิจกรรมที ่3 ชี้แจงรายละเอียด และจัดทำ

กำหนดการ เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง และ
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - 

4 กิจกรรมที ่4 จัดเตรียมเอกสารในการจัดค่ายฯ 
- จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำหรับเล่มจด
บันทึกของนักเรียน 86 เล่ม x 20 บาท  
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(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด และหอดูดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา วิทยากรที่หอดูดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี 
ความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ
หลังเข้าค่ายสูงกว่าก่อนเข้าค่าย 
2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 

1) ทดสอบความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 
2) สอบถาม 

1) แบบทดสอบความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 
2) แบบสอบถาม 

 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที ่5 ดำเนินการค่ายดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- ค่าบำรุงสถานที่ คนละ 130 บาท x 101 คน 
(นร. 86 คน ครู 15 คน) 
- ค่าวิทยากรสำหรับค่ายนอน 550 บาท/ชั่วโมง 
ค่ายจัด 6 ชั่วโมง 
- ค่าเช่ารถ 2 คันและค่าน้ำมันรถ 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 วัน คนละ 25 บาท 
(นร. 86 คน x 25 บาท x 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างครู 2 วัน คนละ 30 บาท 
(ครู 15 คน x 30 บาท x 2 วัน) 
- ค่าอาหารนักเรียน 2 มื้อ x 30 บาท  
(นร. 86 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารครู 2 มื้อ x 50 บาท  
(ครู 15 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 
- ถุงขยะดำ 1 กิโลกรัม  

 
 
- 
 

3,300 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

14,140 
 
- 
 

8,000 
4,300 

 
900 

 
5,160 

 
1,500 

 
120 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

37,420 

รวมทั้งสิ้น 
3,300 36,700 - 40,000 

สี่หม่ืนบาทถ้วน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ส่งผลให้มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระ
การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ มีเจตคติที่ดี่ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โลกและ
อวกาศ นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์และเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง  
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                      (นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต) 
                                   ครูผู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ   เข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรม เข้าค่ายสนทนาภาษาจีน 007.1 
ลักษณะโครงการ  () โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศิริยา  สมบูรณ์  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2565-มกราคม  2566  

1. หลักการและเหตุผล 
ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ  และจำเป็นอย่างยิ ่งใน

ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ  

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีทักษะภาษาจีน ในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารแสวงหา
ความรู้ สร้างความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและ
มั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ โดยการฝึกภาษาจีนจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพลง บทบาท
สมมุติ เกม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยความสนุกสนาน 
และเพ่ิมพูน ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีนด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยจะเน้นให้นักเรียนให้มีทักษะในการฟังและการสื่อสาร สามารถโต้ตอบได้เรียนรู้
ภาษาจีน  นอกห้องเรียน  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
        นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 200 คน 
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เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป เกิดการเรียนรู้  มีพัฒนาการด้านทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน  
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ - พ.ย. 2565 นางสาวศิริยา 

สมบูรณ์ 2 กำหนดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- ธ.ค. 2565  

3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

10,000 ม.ค. 2566 

4 ติดตาม/ประเมินผล - ก.พ. 2566 
5 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566  
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด   จำนวน 10,000 บาท  
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
    (  ✓ )  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปีก.ศ. 2564)  จำนวน 10,000 บาท  
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2 กำหนดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 

- - - - 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้  

1. 3.1 ค่าตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 1,000 บาท 
2. 3.2 ค่าอาหารว่างนักเรียนและวิทยากร 1 มื้อ x 215 

คน x 25 บาท 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  

- กระดาษบรู๊ฟ 20 แผ่น x 3 บาท            
- ปากกาเคมี 7 ด้าม x 15 บาท 
- กระดาษ เอ4 X 3 รีม x 135 บาท 
- กระดาษจีน 3 กล่อง x 60 บาท 

 
 

4,000 
- 
 
 
 

 
 
 

 
 
- 

5,250 
 
 
 

   
 
 

 
 
- 
- 
 
 

60 
105 
405 
180 

10,000 
 
 
 
 
 

 
 

4 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
4,000 5,250 750 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โปรแกรมวิชาภาษาจีน) 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีทักษะการใช้ภาษาจีนใน
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) นักเรียนร้อย 60 ขึ้นไป มีความม่ันใจในการใช้ภาษาจีน 
3) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

1) ประเมิน 
2) สังเกต 
3) สอบถาม 
4) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมินการพูดสื่อสาร 
2) แบบสังเกตพฤติกรรม 
3)แบบสอบถาม 
4) แบบสัมภาษณ์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 2. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและกล้าแสดงออก 

3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน  
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                       (นางสาวศิริยา   สมบูรณ์)        

                                             ครูอัตราจ้าง           
      
 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
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โครงการ เข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรม เข้าค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ (English Camp) 007.2 
ลักษณะโครงการ  () โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสุวิมล  ท้าวฟองคำและคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน-กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ ่ง  ที ่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจัยชี้นำในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนเพ่ือให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความ
ร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้  

เน ื ่องจากการกิจกรรมการเร ียนการสอนในกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และผลสอบโอเน็ต (O-net) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนยังขาดทักษะการพูดใน
การสื่อสาร ไม่กล้าพูด และกล้าแสดงออก ขาดความม่ันใจในการพูด กอรปกับผลการทดสอบระดับชาติใน
สาระการพูดเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควรจึงทำให้ผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำ 

ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้เห็นความสำคัญใน
การพัฒนาทักษะดังกล่าวว จึงได้จัดค่ายสนทนาภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังและ
การสื่อสารสามารถโต้ตอบ และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ฝึกภาษาจากกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น 
เกม การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยความสนุกสนาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. นักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 190 คน 
2. นักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 250 คน 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ - มิ.ย. 2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 

และคณะ 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน -  นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

และคณะ 
- นางรักษิณา  กิจรักษ์  
ป.1-3 
- นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
ป.4-6  
- นายนชวนนท์ สุนทรสุข
ม. 1-3  

3 ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3.2 ดำเนินงานจัดค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

30,000 มิ.ย.-ก.ย. 
2565 

4 ประเมินผล - ก.ย. 2565 
5 สรุปรายงาน - ก.ย. 2565 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด   จำนวน  30,000 บาท  
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
    ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ.64)   จำนวน  30,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - 
3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามโครงการ 

3. 3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1,000 x 3 วัน 
3.2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ แบ่งกิจกรรมตามฐานทั้ง 4 ทักษะ 

 
6,000 

- 
 

 
- 
- 
 

 
- 

12,545 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน 
(Reading) เขียน (Writing) เช่น กระดาษ บัตร
ภาพ และบัตรคำศัพท์ ฯลฯ 
3.3. ค่าอาหารว่างนักเรียนและวิทยากร . 

- ค่าอาหารว่างวิทยากร x 12 คน x 30 
บาท x 3 มื้อ 

- ค่าอาหารว่าง นักเรียน ระดับ ป.1-3 x 
190 คน x 15 บาท 

- ค่าอาหารว่าง นักเรียน ระดับ ป.4-6 x 
250 คน x 15 บาท 

- ค่าอาหารว่าง นักเรียน ระดับ ม.1-3 x 
250 คน x 15 บาท 
3.4 จัดทำป้ายค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ป้าย  

 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

   
 

1,080 
 

2,850 
 

3,375 
 

3,750 
 

400 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5 กิจกรรมที่ 5 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
6,000 11,4550 12,545 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2) นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความม่ันใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

1) ประเมิน 
2) สังเกต 
3) สอบถาม 
4) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมินการพูดสื่อสาร 
2) แบบสังเกตพฤติกรรม 
3)แบบสอบถาม 
4) แบบสัมภาษณ์ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                      (นางสุวิมล   ท้าวฟองคำ)        

                                       ครูชำนาญการพิเศษ           
      
 

 
      (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                          (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    เข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 008 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ในระดับดีข้ึนไป 

ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
วิิทยาศาสตร์มีความสำคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนล้วนเกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์ ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่าง ๆ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่ออำนวยความ
สะดวกสบายในชีวิตประจำวันและการทำงาน ทั้งหมดล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อนักเรียนมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) ทั้งทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ความรู้ที่มีในการตัดสินใจเชื่อ และ
แก้ปัญหาที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในการเผชิญโลกกว้าง และเติบโตเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดี่ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการ

ดำเนินงาน 
- พ.ค. 2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 

และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 ดำเนินการตามโครงการ  
 

45,000 พ.ย. 2565 

3 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - มี.ค. 2566  นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด  จำนวน 45,000 บาท  
    มาจากแหล่งงบประมาณ  
    ( ✓)  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ    จำนวน 20,000 บาท 
    ( ✓)  เรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่าย ปี กศ.64)   จำนวน 25,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 

- - - - 

2 กิจกรรมที ่2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
- ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง 
- จัดหากล้องจุลทรรศน์สองตา แบบใช้แสง 

จำนวน 2 เครื่อง x 20,000 บาท 
(จัดกิจกรรมการเตียมตัวอย่างและการศึกษา

โครงสร้างของตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง) 

 
 

 
5,000 

 
 

40,000 
 

45,000 

3 กิจกรรมที ่3 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 5,000 40,000 45,000 
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
พัฒนาการด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์  

1) สังเกตการทำกิจกรรมของ
นักเรียน 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกตการทำกิจกรรม
ของนักเรียน 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น สามารถใช้กระบวนการคิดดว้ย
ตนเอง โดยผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานและสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้วยทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล  

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต) 
                                   ครูผู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  รักการอ่าน   009 
ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการใหม่  ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารภาษาไทยของแต่ละระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมยุค
ปัจจุบัน  การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ   เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ 
จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น  
 การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่าน
ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อผู้เรียน   
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และรู้จักพัฒนาตนเอง ให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 712 คน 
 2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เห็นความสำคัญของการอ่านและมี

นิสัย รักการอ่าน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือ ของ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
- พ.ค. 2565 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 

2 จัดหา - ซื้อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน 12,000 มิ.ย.   
2565 

งานพัสดุ 

3 จัดกิจกรรมรักการอ่าน 8,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 
และคณะครูทุก
ระดับชั้น 

4 ประชาสัมพันธ์ - ตลอดปี
การศึกษา 

งานประชาสัมพันธ์ 

5 ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล - มี.ค. 2566 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

  
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  เงินรายไดส้ถานศึกษา (เหลือจ่ายปี กศ.64)  จำนวน 20,000 บาท 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่  กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือ 
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหา - ซื้อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน - - 12,000 12,000 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมรักการอ่าน  

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมยอดนักอ่าน 
- ของขวัญของรางวัล/เกียรติบัตรยอดนักอ่าน 

   
3,000 
5,000 

8,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์ - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5  ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 20,000 20,000 

สองหม่ีนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



127 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย
สูงขึ้น 
2) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) สำรวจ 
4) ประเมินพฤติกรรมการอ่าน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบประเมินพฤติกรรมการอ่าน 
4) แบบบันทึกการอ่าน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้บริหาร คณะครูทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่าน 
4. ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุน และเห็นความสำคัญของการอ่าน 

 
 
         (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ    
                  (นางสุวิมล   ท้าวฟองคำ)        
                        ครูชำนาญการพิเศษ           
         
 
          (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายโยธิน   สิทธิประเสริฐ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    มุมรักการอ่าน (ระดับ ป.5-6)  010 
ลักษณะโครงการ     ( ✓ ) โครงการใหม่      (   ) โครงการต่อเนื่อง     
สนองผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทยของแต่ละระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน 

เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรม
หลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียน เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และครูผู้สอนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีนิสัยรักการอ่าน 

การจัดมุมรักการอ่านภายในห้องเรียน จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมมุมรักการ
อ่านภายในห้องเรียนให้กับครูผู้สอน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้อีกด้วย 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงจัดโครงการมุมรักการอ่านขึ้น โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ชั้น
วางหนังสือ และหนังสือประเภทต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมมุมรักการอ่านภายใน
ห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต
ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดหาชั้นวางหนังสือมุมรักการอ่านของห้องเรียน 
 2. เพ่ือจัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ ไว้ในมุมรักการอ่านของห้องเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

ห้องเรียนระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 4 ห้องเรียน  
  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงมีมุมรักการอ่าน  
2. นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - มิ.ย. 2565 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ

และคณะครูชั้น ป.5-6 
2 ดำเนินกิจกรรม 

- จัดหาชั้นวางหนังสือ 
- จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

20,000 มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

3 ประเมินผล - ก.ค. 2565 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
4 สรุปผลและรายงานผล - ก.ค. 2565 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปี กศ.64)    จำนวน 20,000 บาท 
     
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 
- จัดหา/จัดซื้อชั้นวางหนังสือ ชั้น ป.5-6 

x 4 อัน x 2,000 บาท 
- จัดหา/จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

ชั้น ป.5-6 x 4 ห้องเรียน x 3,000 บาท 

- -  
 

8,000 
 

12,000 

20,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 

สรุปผลและรายงานผล 
- - - - 

รวมงบประมาณ - - 20,000 20,000 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียนชั้น ป.5-6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง – 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



130 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ห้องเรียนระดับชั้น ป.5-6  
ทุกห้องมีชั้นวางหนังสือ และ
หนังสือส่งเสริมการอ่านในมุม
รักการอ่าน 

1) สังเกต 
2) สำรวจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสำรวจ 
3) ภาพกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ห้องเรียนชั้น ป.5-6 มีชั้นวางหนังสือ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 2. นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงขึ้น 

 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ    
                  (นางสุวิมล   ท้าวฟองคำ)        
                        ครูชำนาญการพิเศษ           
         
 
          (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายโยธิน   สิทธิประเสริฐ) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 011 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณของแต่ละ

ระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 (เกรด2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกาญจนา  คำดี และนางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐาน 
24(5) การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และความ
รอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกัน จากการเรียนการสอน แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พั ฒนา
คุณภาพตัวผู้เรียน ที่มีความครอบคลุมในด้านทักษะ และความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นด้านทักษะ ความสามารถ โดย
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา มุ่งพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานจนเกิดความชำนาญ 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงมุ่งที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น โดยการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนใหสูงขึ้น 
ตามนโยบาย จุดเนน และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให  ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ ้น และพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอม มีความเขมแข็งในทางวิชาการ ช่วยยกระดับ 
ความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน การคํานวณ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนใหเป็นไปตามเกณฑจึงจะตองมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน อันจะทำให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพ่ือยกระดับโรงเรียนใหมีมาตรฐานในการศึกษาตอไป 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
โดยให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างและผลิตสื่อ นวัตกรรม ต่าง ๆ โดย
ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถยกระดับคุณภาพความสามารถด้านการอ่าน การคิด
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วิเคราะห์ การเขียน การคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษ าไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงขึ้น รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการศึกษาความรู้ในระดับที่
สูงขึ้น และการดำเนินชีวิตในสังคมได้ต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
      2. เพ่ือให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้สะดวก จากการมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการ และเพียงพอต่อการพัฒนานักเรียน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 662 คน 
 2. ครู จำนวน 13 คน 
        เชิงคุณภาพ   
        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่
น้อยกว่า 0.5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 75 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 
0.5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 3. ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถดำเนินกิจกรรมที่จะยกผลสัมฤทธิ์ได้สะดวกเพราะมีวัสดุอุปกรณที่ตองการและ
เพียงพอ 
 4. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน และ

ทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ 

- พ.ค. 2565 นางสาวกาญจนา  คำดี 
และนางสาวเกศรินทร์ 
เยาว์ธานี รวมถึง
ครูผู้สอน วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  

2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียน เก่ง ปานกลาง 
อ่อน เพ่ือจัดทำแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

- พ.ค.-มิ.ย. 2565 โรง
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมระดับประถม (ป.1-6) 

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

24,000 มิ.ย.-ก.ค. 2565 
(ภาคเรียนที่ 1) 
และ พ.ย.-ธ.ค. 
2565 (ภาคเรียน
ที่ 2) 4 กิจกรรมระดับมัธยม (ม.1-3) 

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

16,000 

5 ครูผู้สอนนำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปจัดกิจกรรม 

- ตลอดปีการศึกษา 
2565 

6 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 นางสาวกาญจนา  คำดี 
และนางสาวเกศรินทร์ 
เยาว์ธานี 

7 สรุปรายงาน - เม.ย. 2566 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 40,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียน เก่ง  
ปานกลาง อ่อน เพ่ือจัดทำแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมระดับประถม (ป.1-6) 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์  
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 
ป.1-6 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
6,000 

 
 

6,000 
 
 

24,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ป.1-6 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ป.1-6 
3.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ ป.1-6 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

6,000 
 
 

6,000 
 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมระดับมัธยม (ม.1-3) 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์  
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 
ม.1-3 
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ม.1-3 
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 
4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ ม.1-3 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

4,000 
 
 

4,000 
 
 

4,000 
 
 

4,000 
 

16,000 
 

5 กิจกรรมที่ 5 ครูผู้สอนนำแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปจัดกิจกรรม 

- - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
7 กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 40,000 40,000 

ส่ีหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้น
ไป 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ในระดับดีขึ้นไป 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 
(เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากำหนด 

1) สังเกต 
2) ทดสอบ 
3) ดูรายงานผลการเรียน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 
3) แบบรายงานผลการเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั ้น ป.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู ้หลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
      2. ครูสามารถดำเนินกิจกรรมที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ ์ได้สะดวก จากการมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการ และเพียงพอต่อการพัฒนานักเรียน 
 3. นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
โครงการ 
  (นางสาวกาญจนา  คำดี)         (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
     ครชูำนาญการพิเศษ               คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)  012 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 2 (เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ และนางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational 
Test) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพ่ือนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนของโรงเรียน และ 3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักเรียนระดับชาติ  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที ่ผ่านมา พบว่าในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าในปีการศึกษา 
2563 ยกเว้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่าทั้ง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 และยังพบว่า 2 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ และอีก 2 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ แต่เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้ของแต่ละวิชา พบว่ายังมีบางมาตรฐานการเร ียนรู ้ท ี ่ม ีค่าเฉลี ่ยระดับโรงเรียนต่ำกว่า
ระดับประเทศ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู ้ ต 2.2 มีค่าเฉลี ่ย 18.75/32.36 วิช า
วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 มีค่าเฉลี่ย 18.75/34.48 วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ค 
3.2 มีค่าเฉลี่ย 25/34.18 ตามลำดับ 

ดังนั้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ส่งผลให้มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น 
จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) ขึ ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อม สร้างความม่ันใจให้กับนักเรียนในการสอบมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง และสร้าง

ความคุ้นเคยในการทดสอบ   
3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้น ป.6 สนใจเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ จำนวน 36 คน 

2. นักเรียนชั้น ม. 3 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ จำนวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ  
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 

2. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มี ความเข้าใจกฎระเบียบ และวิธีทำแบบทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มากขึ้น 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม - พ.ย. 2565 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ และ

นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
รวมถึงคณะครู 4 กลุ่มสาระ 

2 แต่งตั้งคณะทำงาน - พ.ย. 2565 
3 ชี้แจงรายละเอียด และจัดทำปฏิทินการ

จัดค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (ONET)  

- พ.ย. 2565 

4 จัดทำตารางสอนซ่อมเสริม และตาราง
ติว ONET 

- ธ.ค 2565 งานวิชาการ 

5 ดำเนินการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบ ONET ป.6 (4 กลุ่มสาระ) 
5.1. ภาษาไทย 
5.2. คณิตศาสตร์ 
5.3. วิทยาศาสตร์ 
5.4. ภาษาอังกฤษ 

10,000 ธ.ค 2565 –  
มี.ค. 2566  

นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสุวิมล ท้าวฟองคำ 

6 ดำเนินการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผล
การทดสอบ ONET ม.3 (4 กลุ่มสาระ) 
6.1. ภาษาไทย 
6.2. คณิตศาสตร์ 
6.3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 
 
 
 

ธ.ค 2565 –  
มี.ค. 2566  

นายวิเชียร มอญแก้ว 
นายพนมกร กองแสง 
นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
นายกิตติคุณ แก้วคำฟู  
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.4. ภาษาอังกฤษ นายนชวนนท์ สุนทรสุข 

7 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - มี.ค. 2566 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ และ
นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด  จำนวน 20,000 บาท  
    มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  เรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปี ปีกศ. 64)  จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม - - - - 
2 กิจกรรมที ่2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - 
3 กิจกรรมที ่3 ชี้แจงรายละเอียด และจัดทำปฏิทิน - - - - 
4 กิจกรรมที ่4 จัดทำตารางสอนซ่อมเสริม และ

ตารางติว ONET  
- - - - 

5 กิจกรรมที ่5 ดำเนินการค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ป.6 
5.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในการติว ONET 
ป.6 x 4 รายวิชา x 2,100 บาท 
5.2 อาหารว่างนักเรียน จำนวน 36 คน x 20 บาท 
x 2 มื้อ (วันที่ติวก่อนสอบ 1 มื้อ และวันที่สอบ 1 
มื้อ) 
5.3 อาหารว่างครู จำนวน 4 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ (วันที่ติวก่อนสอบ 1 มื้อ และวันที่สอบ 1 มื้อ) 

  
 

8,400 
 

1,400 
 
 

200 

 10,000 

6 กิจกรรมที ่6 ดำเนินการค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ม.3 
6.1 จัดจ้างถ่ายเอกสารในการจัดค่ายทั้ง 4 สาระ x 
1,000 บาท 
6.2 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ดังนี้ 

 
 
- 
 
 

 
 

4,000 
 
 

 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

 - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม Double 
A 7 รีม x 140 บาท 

- ปากกาไวท์บอร์ด ไพลอต ปากตัด 3 กล่อง x 
270 บาท 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

980 
 

810 
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(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง คณะครู 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป มีผลการทดสอบหลัง
เข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ 
2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ          
ร้อยละ 90 มีความเข้าใจกฎระเบียบ 
และวิธีทำแบบทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มากข้ึน 

1) ทดสอบ 4 กลุ่มสาระ 
2) สอบถาม 

1) แบบทดสอบ 4 กลุ่มสาระ 
2) แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 - สีเมจิก 12 สี มาสเตอร์อาท 7 แพค x 100 
บาท 

- ดินสอ 2B มาสเตอร์อาท 2 กล่อง x 80 บาท 
6.3 อาหารว่างนักเรียน จำนวน 40 คน x 25 

บาท x 3 มื้อ (วันที่ติววันแรก วันสุดท้าย และวันที่
สอบ วันละ 1 มื้อ) 

6.4 อาหารว่างและเครื่องดื่มครู จำนวน 7 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ (วันที่ติววันแรก และวันสุดท้าย 
วันละ 1 มื้อ) 

- 
- 
- 
 
 
- 

- 
- 

3,000 
 
 

350 

700 
160 

- 
 
 
- 

 

6 กิจกรรมที ่6 ประเมินผล/จัดทำรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 17,350 2,650 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
2. นักเรียนมีความเข้าใจกฎระเบียบ และวิธีทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
โครงการ 
  (นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ)         (นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต) 
               คร ู                       ครูผู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ  013.1 
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย)  
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้

ได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนมกราคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะ คือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในสิ่ง
ต่าง ๆ ความบริสุทธิ์ จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมองทั้ง 
2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และความเป็นเหตุผลรวมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
การพัฒนาภาษา เป็นการเปิดโอกาสสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก ชื่นชมต่อธรรมชาติ การเคลื่อนไหว 
ดนตรี ศิลปะ ความไพเราะ และสิ่งสวยงามต่าง ๆ ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตมีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักควบคุมตัวเองและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีลักษณะ นิสัยที่ดีงาม อีกทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิต
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ  
 การเรียนรู้ศิลปะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลายด้าน ช่วยให้
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่ง
มีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะยังช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
 ดังนั้น คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำโครงการศิลปะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เด็ก
สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีการวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
การสร้างประสบการณ์ตรงให้เด็ก ให้เด็กจะเกิดความสามารถในการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
 2) เพ่ือส่งเสริมการใช้จินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
      3) เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง 
 4) เพ่ือให้เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองได้ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน  
 เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้ใช้จินตนาการและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง 
 4. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษากิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์สำหรับเด็กระดับชั้นปฐมวัย 
- ม.ค. 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลาน

นา รักงาม และคณะ
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
2-3 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - ม.ค. 2566 
3 กำหนดการดำเนินโครงการศิลปะสำหรับเด็ก

ปฐมวัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
- ม.ค. 2566 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

5,000 ม.ค. 2566 

5 ติดตาม/ประเมินผล - ม.ค. 2566 
6 สรุปรายงาน - ม.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)   จำนวน 5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์สำหรับเด็กระดับชั้นปฐมวัย 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินโครงการศิลปะสำหรับเด็ก
ปฐมวัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมฯ 
4.1 กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max A4 70 G 500 แผ่น 5 
รีม x 120 บาท 
4.2 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้าบาง 20 แผ่น(คละสี) x 6 
บาท  
4.3 กาว TOA 32 ออนซ์ 4 ขวด x 69 บาท 
4.4 จานสีเหลี่ยม 10 อัน x 24 บาท 
4.5 ดินสอ 2B มาสเตอร์อาท  3 กล่อง x 65 บาท 
4.6 พู่กันกลมมาสเตอร์อาต (เบอร์1) 20 อัน x 12 บาท 
4.7 แฟ้ม 1 กระดุม (F4) 5 โหล x 132 บาท 
4.8 ยางลบก้อนขาวZQE600-50) 1 กล่อง x 195 
4.9 สีเทียนจัมโบ้ 16 สี มาสเตอร์อาร์ต 12 กล่อง x 42 บาท 
4.10 สีน้ำหลอด 12 สี 12 มล. เรนาซองซ์ 1 ชุด x 255 บาท 
4.11 สีไม้ยาว 36 สี มาสเตอร์อาร์ต 3 กล่อง x 185 บาท 
4.12 อาหารว่างสำหรับเด็ก 58 คน x 20 บาท  

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,160 

 
 

600 
 

120 
 

276 
240 
195 
240 
660 
195 
504 
255 
555 

 

5,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 1,160 3,840 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  คณะครูระดับชั้นปฐมวัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะ 

1) สังเกต 
2) ประเมินผลงานกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์และ
พฤติกรรมการทำงาน 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) ผลงานกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 
90 ขึ ้นไป ได้ใช้จินตนาการและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลง
มือปฏิบัติจริง 
4) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 
90 ขึ้นไป สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองได้ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม
การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
 2) นักเรียนระดับชั ้นอนุบาลปีที ่ 2-3 ได้ใช้จินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
     3) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง 
      4) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู ้อื ่น มีการวางแผน 
ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ป.1-6  013.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณของแต่ละ

ระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
ข้อที ่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ได้ในระดับดีข้ึนไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส และนางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
ช่วงเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาค
วิชาการลง โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
โดยเพิ่มเวลา และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นำ
ด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่  21 เรื่องของจิตสำนึกต่อโลก ความรู้
พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง 

การส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.1-6 ขึ้น เพื่อให้
นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าของโครงการที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
มากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่
ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม   
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2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ Heart, 
Hand, Head, Health  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 190 คน 
 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 223 คน 
 3) ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 8 คน 
 4) ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 9 คน 
 เชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ Heart, Hand, Head, Health ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละ
บุคคลได้อย่างเหมาะสม   

  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 ขึ้นไปมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและทักษะ

ทั้ง 4 ด้าน คือ Heart  Hand  Head  
Health ของนักเรียน 

- มิ.ย. 2565 นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส  
นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ 
และคณะครูระดับชั้น 
ป.1-6 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - มิ.ย. 2565 
3 กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ของนักเรียนระดับชั้นป.1-6 
- มิ.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ระดับชั้น 
ป.1-3 

18,000 มิ.ย. 2565 - 
ก.พ. 2566 

นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส  
 

5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ระดับชั้น 
ป.4-6 

12,000 มิ.ย. 2565 - 
ก.พ. 2566 

นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ 

6 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส  
นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ 

7 สรุปรายงาน - เม.ย. 2565 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
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5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 30,000 บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  Health ของนักเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดกิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ Heart, 
Hand, Head, Health ของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับชั้น ป.1-3 
4.1 ชุดสำหรับทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
(อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์) 
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อ 
ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 
Heart, Hand, Head, Health (6 ห้อง x 
2,000 บาท) ดังนี้ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

6,000 
 
- 
 
 
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

18,000 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ 
4.1 ชุดสำหรับทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
(อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์) 
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อ 
ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 
Heart, Hand, Head, Health (6 ห้อง x 
1,000 บาท) ดังนี้ 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 

12,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 30,000 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม   
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับ
การเรียนรู้ 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง 
4 ด้าน คือ Heart  Hand  Head  Health  

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียน

แต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม   
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
3. นักเรียนร้อยละ 85 สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ Heart, 

Hand, Head, Health  
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
  (นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ)    (นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส) 
               คร ู                           คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  กิจกรรม  เปิดบ้านวิชาการโรงเรียน 014 
ลักษณะโครงการ   (   ) โครงการใหม่      ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
ในระดับดีขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   งานวิชาการโรงเรียน   
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษา โดยให้นักเรียนได้เรียนตาม
ความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเอง โดยให้โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน กำหนดโครงสร้างเวลา
เรียน และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้รายวิชา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้อย่างเหมาะสม กิจกรรม “วิชาการ” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที ่โรงเรียนสามารถจัดได้อย่าง
หลากหลาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้
นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพ และความชอบของตนเอง เพราะมีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความพิเศษ มี
ความสามารถในแบบฉบับตนเอง โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการทั้ง
ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นทีม เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย   
 การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน ถือว่าเป็นการการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนให้แก่ผู้ปกครอง และคนในชุมชนถือว่า
เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงมี
ความภาคภูมิใจในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด ได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสสถานศึกษา    
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกซ่ึงศักยภาพ และความสามารถในด้านวิชาการ 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมทางวชิาการของนักเรียน และครูแก่ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับ

ทราบ 
 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน  
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน   

        เชิงคุณภาพ   
        1. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้ร่วมแสดงออกซ่ึงศักยภาพ ความสามารถในด้านวิชาการ 
 2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แสดงผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการ แก่
ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ 
 3. ครูและนักเร ียน ร ้อยละ 80 ขึ ้นไป ได้ม ีโอกาสในการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ ได้
ข้อเสนอแนะ และได้รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และ
วางแผนการดำเนินการ 

- ม.ค. 2566 งานวิชาการ และคณะครู
ทุกคน 

2 กำหนดการดำเนินกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

- ม.ค. 2566 

3 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการระดับ
ปฐมวัย 

5,000 ม.ค. 2564 - 
มี.ค. 2564 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา  
รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

4 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ป.1-3 

10,000 นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข และคณะครู
ระดับชั้น ป.1-3 

5 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ป.4-6 

22,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
และคณะครูระดับชั้น ป.4-6 

6 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ม.1-3 

35,000 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี 
และคณะครูระดับชั้น ม.1-3 

7 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ลาน
วัฒนธรรม 

10,000 นายยุทธนา  กันทาเดช 
และงานอาคารสถานที่ 

8 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. - เม.ย. 
2566 

งานวิชาการ 
9 สรุปและรายงานผล - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 82,000 บาท 
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5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 82,000 บาท 
    มาจากแหล่งงบประมาณ 
 (✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่าย ปีก.ศ. 2564)   จำนวน 82,000 บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน 
และวางแผนการดำเนินการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กำหนดการดำเนินกิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับปฐมวัย  
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรม ดังนี้ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max A4 70 G 
500 แผ่น 2 รีม x 120 บาท 

- ป้ายไวนิล 1x3 ม. 1 ป้าย x570 บาท 
- ผ้าต่วนสีขาว 10 เมตร x 40 บาท 
- ผ้าต่วนสีแดง 10 เมตร x 40 บาท 
- ผ้าต่วนสีฟ้า 10 เมตร x 40 บาท 
- บอร์ดโครงงาน 4 พับ 60*120 ซม. (มีจัว)  

1 แผ่น x 2,100 บาท 
- พลาสติกเคลือบบัตร A4 80 ไมครอน 

(1/100) 2 แพค x 235 บาท   
- สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 12 กล่อง x 

35 บาท 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

570 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

240 
 
- 

400 
400 
400 

2,100 
 

470 
 

420 

5,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ป.1-3 
4.1 ดำเนินการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

- จัดทำสื่อ เกมการศึกษา บอร์ด ป้ายนิเทศ 
เกี่ยวกับความรู้และผลงานของครูและนักเรียน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ x 800 บาท  
4.2 กิจกรรมฐานความรู้ ของตกแต่งซุ้ม
นิทรรศการ และของรางวัล โดยแบ่งเป็น 

- ซุ้มนิทรรศการ/กิจกรรมฐานความรู้ 
- ของรางวัล 

- -  
 
 
 

6,400 
 
 
 
 

2,100 
1,500 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ป.4-6 
5.1 ดำเนินการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 8 
สาระการเรียนรู้ x 1,500 บาท (วัสดุฝึก/สอน/สอบ) 
5.2 กิจกรรมฐานความรู้ จำนวน 3 ฐาน  

- ตอบคำถาม ประลองเชาว์ 
- ปิงโก คำศัพท์ 
- ปาเป้าพาสนุก 
- ตามล่าหาสมบัติ 

5.3 วัสดุจัดตกแต่งซุ้มนิทรรศการ 

- -  
 

12,000 
 
 

2,000 
1,500 
2,000 
1,500 
3,000 

22,000 

6 กิจกรรมที่ 6 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ระดับชั้น ม.1-3 
6.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อนวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
x 2,000 บาท  
6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการ
แสดงผลงานเปิดบ้านวิชาการ  

- วัสดุอุปกรณ์สำหรับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
x 1,000 บาท 

- วัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางของระดับชั้น ม.1-3 
6.3 กิจกรรมฐานการเรียนรู้งานเปิดบ้านวิชาการ 

- ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ฐานการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร (ไทย 

อังกฤษ จีน) 
- ฐานการเรียนรู้สังคมศึกษาและทักษะชีวิต 
- ฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพ 

- -  
 

16,000 
 
 
 
 

8,000 
 

1,000 
 

2,000 
2,000 
2,000 

 
2,000 
2,000 

35,000 

7 กิจกรรมที่ 7 ดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ลานวัฒนธรรม 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้มนิทรรศการ
แสดงผลงานลานวัฒนธรรม 

- -  
 

10,000 

10,000 

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 570 81,430 82,000 

แปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
9. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้ร่วมแสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ความสามารถในด้านวิชาการ 
2) ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แสดงผลงาน และ
กิจกรรมทางวิชาการ แก่ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ 
3) ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อเสนอแนะ และได้รับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1) สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบสังเกตุ 
2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
3) ภาพกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ร่วมแสดงออกซ่ึงศักยภาพ และความสามารถในด้านวิชาการ 
2. โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน และครูแก่ผู้ปกครอง และ

ชุมชนได้รับทราบ 
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
 

 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม       (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
       (ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รกังาม)       (นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข) 
               คร ู                ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม       (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
 (นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ)         (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
    ครูชำนาญการพิเศษ                 คร ู

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                       (นายยุทธนา  กันทาเดช) 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  กิจกรรม  ปรับพ้ืนฐานนักเรียน 015 
ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารภาษาไทยของแต่ละระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณ แต่ละระดับ

ชั้นในระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส และนางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
ช่วงเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่อง  
 การเตรียมความพร้อม และปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐานความรู้ โดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ต่างกัน 
ให้มีพื้นฐานความรู้ที ่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
กฎ ระเบียบ วินัย การแต่งกาย ฯลฯ ของโรงเรียน รวมถึงการได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และเพ่ิมความสัมพันธ์ในกลุ่มระหว่างครูผู้สอน และเพ่ือนนักเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนในการปรับพื้น
ฐานความรู้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ต่างกัน ให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และ
สามารถเรียนต่อในโรงเรียนได้ โดยไม่มีอุปสรรค  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนในการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง  ๆ ที่มี
ระดับความรู้ต่างกัน ให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และสามารถเรียนต่อในโรงเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรค 
      2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และให้นักเรียนปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนการสอนของครู เพ่ือนและสถานที่เรียน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        1. นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 คน 
 2. นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 87 คน 
 3. คณะครูระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 8 คน   
 4. คณะครูระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 13 คน   
        เชิงคุณภาพ   
         1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความ
พร้อมในการปรับพื้นฐานในรายวิชาหลักได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนของครู เพ่ือน และสถานที่เรียนได ้
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์ 

เยาว์ธานี และ 
นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 คณะครูระดับชั้น  
ป.1-3 และ ม.1-3 

3 ดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐาน ป.1 23,500 พ.ค. 2565 นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส และ
คณะครูระดับชั้น  
ป.1-3 

4 ดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 28,500 พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์ 
เยาว์ธานี และคณะ
ครูระดับชั้น ม.1-3 

5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - มิ.ย. 2565 นางสาวเกศรินทร์ 
เยาว์ธานี และ 
นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส 

6 สรุปผลและรายงานผล - มิ.ย. 2565 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 52,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 52,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564) จำนวน 52,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา จัดจ้าง และจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์กิจกรรมปรับพื้นฐาน ป.1 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการปรับพ้ืนฐาน ป.1 ได้แก่ 

- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 63 เล่ม x 80 บาท  
(แบบฝึกเตรียมความพร้อม รวม 3 วิชา และ

แบบทดสอบ) 
- ฟิวเจอร์บอร์ด A4 x 63 แผ่น x 9 บาท 
- สีไม้ยาว 12สี 2หัว คลอรีน x 18 กล่อง x 45 บาท 
- สีเมจิก 12 สี มาสเตอร์อาท x 6 ชุด x 105 บาท 
- ดินสอ HB ตราม้า x 6 กล่อง x 65 บาท 
- ยางลบก้อนขาว x 2 กล่อง x 280 บาท 
- แฟ้ม 1 กระดุม A4 เอลเฟ่น x 6 โหล x 95 บาท 
- กาว TOA 4 ออนซ์ x 6 ขวด x 16 บาท 
- กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 แกรม คละสี x 1 แพค 

x 287 บาท 
- ดินน้ำมัน/แป้งโด คละสี x 42 ก้อน x 15 บาท 

3.2 ค่าอาหารกลางวันครู และนักเรียน 71 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ 
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู และนักเรียน 71 
คน x 25 บาท x 4 มื้อ 

 
 
 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

7,100 
 

7,100 

 
 
 

5,040 
 
 

567 
810 
630 
390 
280 
570 
96 
287 

 
630 

- 
 
- 

23,500 

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดหา จัดจ้าง และจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 
4.1 วัสดุอุปกรณ์ในการปรับพ้ืนฐาน ม.1 ได้แก่ 

- กระดาษ A4 x 10 รีม x 135 บาท 
- กระดาษโฟโต้ 180 แกรม x 2 แพค x 290 บาท 
- โพสอิท 2*3 นิ้ว ตราช้าง x 4 แพค x 30 บาท 
- โพสอิท 3*3 นิ้ว ตราช้าง x 5 แพค x 35 บาท 
- โพสอิท 0.5*1.7 นิ้ว x 5 แพค x 50 บาท 
- ฟิวเจอร์บอร์ด A4 x 90 แผ่น x 9 บาท 
- กระดาษแข็งขาวเทา 350 แกรม A4 x 45 แผ่น x 

45 บาท 
- เชือกขาว เบอร์ 60 x 4 ม้วน x 35 บาท 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 

1,350 
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120 
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250 
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2,025 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- เทปผ้า 1.5 นิ้ว x 5 ม้วน x 39 บาท 
- กระดาษปรู๊ฟ 100 แผ่น x 4 บาท 
- ปากกาเคมี 2 หัว คละ12 สี x 3 กล่อง x 230บาท 
- ถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิค AA (1/4) x 2 แพค x 

140 บาท 
- ถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิค AAA (1/4) x 2 แพค x 

140 บาท 
- หมึกเติมแท้ Canon 135 มล. GI790 ดำ 1 ขวด 
- หมึกเติมแท้ Epson 65 มล. 003 ดำ 1 ขวด 
- แฟ้มก้านยก 2 นิ้ว 115F x 3 อัน x 85 บาท 

3.2 ค่าอาหารกลางวันครู และนักเรียน 100 คน x 
50 บาท x 2 วัน 

3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู และนักเรียน 
100 คน x 25 บาท x 4 มื้อ 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

10,000 
 

10,000 
 

195 
400 
690 
280 

 
280 

 
530 
420 
255 

- 
 
- 
 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 34,200 17,800 52,000 

ห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.
1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป มีความพร้อมในการปรับพื้นฐาน
ในรายวิชาหลักได้อย่างมีคุณภาพ 
2) นักเรียนระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.
1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนการสอนของครู เพื่อน และ
สถานที่เรียนได้ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ต่างกัน มีพ้ืนฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และ
สามารถเรียนต่อในโรงเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรค 
      2. นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการ
สอนของครู เพ่ือน และสถานที่เรียนได้ 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
   (นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส)        (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
               คร ู                           คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    วันสำคัญ      กิจกรรม วันไหว้ครู 016.1 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายนชวนนท์ สุนทรสุข  
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 “ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-
รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนัก
หนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและ
แรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน 
ครูคนแรก ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ครู ที่จะ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น ครู จึงเป็น
บุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่ เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน 
เพราะหากโลกนี้ ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ครู แล้ว สรรพวิชาต่าง ๆ ก็คงสูญหายไปจากพิภพ แม้แต่สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเป็น ครูของโลก พระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง การบูชาครู การไหว้ครู จึง
เป็นประเพณีสำคัญที่มีมา แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู ้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 
 การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอด
วิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ 
นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษา
วิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้
ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึก
ผูกพันใกล้ชิด เกิดมั ่นใจว่าตนจะมีผู ้คุ ้มครองดูแล สั ่งสอนให้ไปสู ่หนทางแห่งความดีงาม และความ
เจริญก้าวหน้าแน่นอน  
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เล็งเห็นความสำคัญของไหว้ครู จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อให้
นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิช าความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูบาอาจารย์ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ศิษย ์
 3. เพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 4. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ครแูละบุคลการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทุกคน  
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
กตัญญูรู้คุณต่อคร ู
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - มิ.ย. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
2 ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  5,000 มิ.ย. 2565 คณะครูทุกคน 
3 ประเมินผล - มิ.ย. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
4 สรุปผลและรายงานผล - มิ.ย. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน   5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  
2.1 สนับสนุนอุปกรณ์จัดทำพานไหว้ครู ห้องละ 
100 บาท x 22 ห้อง 
2.2 รางวัลการประกวดพานไหว้ครู ช่วงชั้นละ 
500 บาท x 4 ช่วงชั้น 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
2,200 

 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.3 ค่าวัสดุตกแต่งส่วนกลาง - - 800 
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้
ครู  
2) นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
กตัญญูรู้คุณต่อครู 

1) ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบลงชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มีขวัญและกำลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนและในการทำงาน ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนได้นอบน้อมคารวะครูบาอาจารย์ในการประสิทธิ์ประสาทวิชา 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                        (นายนชวนนท์ สุนทรสุข ) 
                                      คร ู  
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    วันสำคัญ     กิจกรรม  วันเข้าพรรษา 016.2 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางกนิษฐา  มาไกล 
ระยะเวลาดำเนินการ  4-15 กรกฎาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคม นับเป็นวัน
สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอด
ระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื ่น ประโยชน์ของการ
เข้าพรรษาที่มีต่อพุทธศาสนิกชน คือ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การ
ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งด
เว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 ในวันเข้าพรรษาจะมีการจัดต้นเทียน และแห่เทียนไปถวายตามวัดต่าง ๆ แม้ ในปัจจุบัน
บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ประชาชนก็ยังนิยมประกอบพิธีแห่เทียน
พรรษากันอยู่  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันเข้าพรรษา จึงได้จัด
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน รวมถึงประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทำบุญไหว้
พระ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร นักเรียน 
ชุมชน ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนพรรษาให้มีสืบต่อไป  
2. เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ทำบุญแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากร ชุมชนบ้านป่าเหมือด เกิดความสามัคคี และมีจิตสำนึกในการ

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย สืบต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้ร่วมแสดงออก
ถึงความสามัคคีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 

2. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญและคุณค่าประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุเพ่ือทำเทียนและจัดตกแต่ง

เทียนเข้าพรรษา 
9,000 4-10 ก.ค. 

2565 
นางกนิษฐา  มาไกล 

2 จัดซื้อเครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ำฝน 1,000 4-10 ก.ค. 
2565 

นางกนิษฐา มาไกล และ
งานพัสดุ 

3 แห่เทียนเข้าวัดป่าเหมือดจำนวน 3 แห่ง - 12 ก.ค. 2565 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

4 สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม - 15 ก.ค. 2565 นางกนิษฐา  มาไกล 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     ( ✓ )  เงินอุดหนุนรายหัว   จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุเพื่อทำเทียนและจัด
ตกแต่งเทียนเข้าพรรษา 

- - 9,000 9,000 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องไทยทานและผ้า
อาบน้ำฝน 

- - 1,000 
 

1,000 

3 กิจกรรมที่ 3 แห่เทียนเข้าวัดป่าเหมือด
จำนวน 3 แห่ง 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 

 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด และวัดในเขตบริการ ได้แก่ วัดป่าเหมือดหมู่ 8 หมู่ 5 และ
หมู่ 4 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง วัดในเขตบริการของโรงเรียน คือ วัดป่าเหมือดหมู่ 8 หมู่ 5 และวัดวิเชตร์มณี 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคี
และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
2) นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ
คุณค่าประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนพรรษาให้มีสืบต่อไป  
2. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ทำบุญแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
3. นักเรียน และบุคลากร ชุมชนบ้านป่าเหมือด เกิดความสามัคคี และมีจิตสำนึกในการร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย สืบต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                        (นางกนิษฐา  มาไกล) 
                          ครูชำนาญการพิเศษ  
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                         (นายโยธิน  สิทธปิระเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  วันสำคัญ       กิจกรรม  วันภาษาไทยและวันพ่อแห่งชาติ 016.3 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายธัณวัฒน์  อุดหมอ  
ระยะเวลาดำเนินการ   29 กรกฎาคม และ 5 ธันวาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทย นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล  
มีความสุขอันเกิดจากการปลูกหัวใจให้ประกอบคุณงามความดี สืบสานพระราชปณิธานถวายเป็นพระราช
กุศล ด้วยเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 
โดยรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื ่อง 
กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าการกำหนดให้วันที่ 5 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี ้ 1) เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2) เป็นวันชาติ และ3) 
เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
  สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะวันดังกล่าว ตรงกับ
วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 
ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการ
อภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัย รวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็น
ที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เล็งเห็นความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ จึง
ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก
ของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุ
บำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทยตลอดมา  
  2. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็น
สมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน (ร้อยละ 100) มีการแสดงออกถึงความจงรกัภักดี 
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่ งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา และได้รับการ
กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจน
ร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอัน
ล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ก.ค. 2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
2 ดำเนินกิจกรรม 

2.1 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
2.2 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 
5,000 

- 

 
ก.ค. 2565 
ธ.ค. 2565 

คณะครูทุกคน 

3 ประเมินผล - ธ.ค. 2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
4 สรุปผลและรายงานผล - ธ.ค. 2565 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 5,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2  ดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- กระดาษ A4 10 รีม x 130 บาท 
- สีไม้ยาว 12 สี คลอรีน 20 กล่อง x 85 บาท 
- สีไม้ยาว 2 หัว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต  

50 กล่อง x 40 บาท 
2.2 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

1,300 
1,700 

 
2,000 

- 

5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน มีการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา และได้รับ
การกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้
ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย 
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และ
อนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ
วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา  
  2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตระหนัก
ถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์
ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                         (นายธัณวัฒน์ อุดหมอ) 
                                   ครผูู้ช่วย  
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ วันสำคัญ         กจิกรรม   วันวิทย์วันอาเซียน 016.4 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับดีข้ึนไป 
 ข้อที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ตัวชี้วัดที่ 1.10 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ข้อที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข  
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนสิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น

คนดี มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็น
สากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตร เน้นวิธีการ
วัดผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์    

โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน เพื่อผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง  

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวัน
อาเซียนขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวเตือนใจ 

เธียรประมุข 
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ก.ค. 2565 นางสาวเตือนใจ 

เธียรประมุข และ
คณะ 

3 ดำเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวัน
อาเซียน  

10,000 ส.ค. 2565 คณะครูทุกคน 

4 ประเมินผล - ส.ค. 2565 นางสาวเตือนใจ 
เธียรประมุข 5 สรุปผลและรายงานผล - ส.ค. 2565 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด   จำนวน  10,000 บาท 
    มาจากแหล่งงบประมาณ 
      ( ✓ )  เงินรายไดส้ถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ. 64)   จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - 
- 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมภายในห้องเรียน  
2.2 ของรางวัลสำหรับนักเรียนในการร่วม
กิจกรรม 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
7,000 

 
3,000 

10,000 

3 ประเมินผล - - - - 
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ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
2) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 

1) ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) สังเกต 
 

1) แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) แบบสังเกต 
3) ภาพกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน  
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                 (นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข) 
                                              ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
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โครงการ    วันสำคัญ        กิจกรรม วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 016.5 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายนชวนนท์ สุนทรสุข  
ระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลอง
กันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็ก ๆ ภายในครอบครัว ใน
หน่วยงาน หรือในองค์กรต่าง ๆ และในบางประเทศรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่
ประชาชน  
 ซ่ึงการจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมและประเพณีท่ีดีงามบางอย่าง
ได้ถูกละเลยไป เช่น การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้
ที่เคารพนับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ แต่ในสภาพปัจจุบัน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มักไป
เน้นหนักที่การจัดงานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนหรือจับสลากของขวัญ ภายในกลุ่ม
เพื่อนและคนรู้จัก ขาดความรู้ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมบางประการดังกล่าวที่หายไป ดังนั้น
หากสามารถที่จะหาวิธีเสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนได้แล้ว ก็จะทำให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความเข้าใจและเกิดการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป อีกทั้งกิจกรรมวันคริสต์มาสยังสามารถเป็น
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทาให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น 
การจัดกิจกรรม ประเพณีที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจะเป็นการบูรณา
การเรียนรู้ที่สร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องของประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวัน
คริสต์มาส 

2. เพื ่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
นันทนาการ 

3. เพ่ือเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



174 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
และวันปีใหม่ ในการประกวด แข่งขัน และการแสดงออกด้านต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ธ.ค. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
2 ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสและวัน 

ขึ้นปีใหม่  
5,000 ธ.ค. 2565 คณะครูทุกคน 

3 ประเมินผล - ม.ค. 2566 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
4 สรุปผลและรายงานผล - ม.ค. 2566 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน   5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ ดังนี้ 
2.1 รางวัลการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ช่วง
ชั้นละ 1000 บาท x 4 ช่วงชั้น 
2.2 ค่าวัสดุตกแต่งส่วนกลาง 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

4,000 
 

1,000 

5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 5,000 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปี
ใหม่ ในการประกวด แข่งขัน และการแสดงออก
ด้านต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

1) ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบลงชื่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
 3. โรงเรียนมีการกิจกรรมที่สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทย และตะวันตก 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                         (นายนชวนนท์ สนุทรสุข ) 
                                      คร ู  
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    วันสำคัญ     กิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ 016.6 
ลักษณะโครงการ          ( ✓) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 มกราคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้จะต้องสืบ
ทอดเจตนารมณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน และสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
นำไปสู่สังคมฐานความรู้ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศอย่างยั่งยืน 
       หน้าที่สำคัญของผู้ใหญ่ที่ต้องการสร้างสรรค์เด็กไทยให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างสูง ก็คือ 
การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนได้เรียนรู้และเป็นแม่บทที่ดี ให้เด็ก ๆ ได้พบเห็นหากผู้ใหญ่มี
ความจริงที่จะให้เด็กไทยเป็นเด็กที่มีการพัฒนาอย่างยิ่งยืน 
        ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การเป็นคนดี มีสัมมาอาชีวะ มีความรับผิดชอบ รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างกลมเกลียวและสมานฉันท์ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดี เป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียน 
         2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการ รู้จักหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
          3. เพื่อให้นักเรียนได้รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน (ร้อยละ 100) มีศักยภาพ มีความพร้อมด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน และสามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ม.ค. 2566 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
2 ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  10,000 ม.ค. 2566 คณะครูทุกคน 
3 ประเมินผล - ม.ค. 2566 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
4 สรุปผลและรายงานผล - ม.ค. 2566 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
- สีไม้ยาว 12 สี คลอรีน 20 x 85บาท 
- สีไม้ยาว 2 หัว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 
100 กล่อง x 39 บาท 
- สีน้ำหลอด 12 สี ตราม้า 20 x 45บาท 
- ปากกาลูกลื่น 0.7 มม. 007 Hitz ควอนตั้ม 

(1/50) (น้ำเงินและแดง) 10 กล่อง x 255 บาท 
- ดินสอ 2B สเต็ดเล่อร์ 10 กล่อง x 85 บาท 
- สมุดปกอ่อน 10 เล่ม x10 บาท 

- 
 

 

- 
 

 
1,700 
3,900 

 
900 

2,550 
 

850 
100 

10,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ  

1) ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2. นักเรียนมีจินตนาการ รู้จักหน้าที่ของตนและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
 3. นักเรียนได้รื่นเริงสนุกสนาน เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก 
เยาวชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                         (นายธัณวัฒน์ อุดหมอ) 
                                   ครผูู้ช่วย  
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ     วันสำคัญ    กิจกรรม    วันปัจฉิมนิเทศ 016.7 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื ่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ีมีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความ
รักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ   
        งานปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  จะมีการ 
อวยพรของครูที่ให้พรแก่ผู้ที่จบการศึกษา มอบหลักฐานทางการศึกษา ส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้น เพ่ือ
อำลาและอวยพรรุ่นพี่ท่ีสำเร็จการศึกษา มีการให้ของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อกัน เป็นการแสดงความรักที่
เกิดข้ึนในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการศึกษา เกิดความ
รักความผูกพันสถานศึกษา รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษาตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 86 คน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
และมอบหลักฐานทางการศึกษา  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดีและเกิดความรัก
ความหวงแหนต่อสถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ก.พ. 2566 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
2 ดำเนินกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 20,000 มี.ค. 2566 คณะครูทุกคน 
3 ประเมินผล - เม.ย. 2566 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
4 สรุปผลและรายงานผล - เม.ย. 2566 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  เงินรายไดส้ถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564) จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู 38 คน x 1 มื้อ x 
25 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 75 คน x  
1 มื้อ x 25 บาท 
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และซุ้มถ่ายรูป  
- ช่อดอกไม้กลัดอกเสื้อ จำนวน 120 ชุด x 25 บาท 
- ทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนx 500 บาท 
- กรอบใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 กรอบ x 
200 บาท 
- ป้ายไวนิลงานปัจฉิม 

 
- 
- 
- 
 
 
 

 
950 

 
1,875 

 
 
 

2,000 
 
 

1,375 

 
 
 
- 
 

10,000 
3,000 

 
800 

 

20,000 

3 ประเมินผล - - - - 
4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น  6,200 13,800 20,000 
สองหม่ืนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
และมอบหลักฐานทางการศึกษา  
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดีและเกิดความรัก
ความหวงแหนต่อสถานศึกษา 

1) สังเกต 
2) การประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการจัดพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        2. นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                           (นายนิพล ชัยวงษ์วัน) 
                             ครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา กิจกรรม  เลือกตั้งสภานักเรียน  017.1 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 จากปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถพัฒนาการวางพื้นฐานประชาธิปไตยให้กับ
นักเร ียนด้วยกิจกรรมที ่หลากหลาย ซึ ่งนับว ่ามีความสำคัญอย่างยิ ่ง ต่อระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติ การสร้างพฤติกรรมของเด็ก
ให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าที่ ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้รู้สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของ
ตนเอง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนรู้หลักการและ
เข้าใจขั้นตอนของการเลือกตั้ง และได้เลือกตั้งสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้หลักการและเข้าใจขั้นตอนของการเลือกตั้ง และได้เลือกตั้งสภานักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
     2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีส่วนร่วมในกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 3. เพ่ือให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
         1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 712 คน  
  2. คณะครูกิจกรรมนักเรียน จำนวน 5 คน 
        เชิงคุณภาพ   
        1. นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป รู้หลักการและเข้าใจขั้นตอนของการเลือกตั้ง และได้
เลือกตั้งสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย  
 2. คณะกรรมการสภานักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
- ม.ค. 2566 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 

และคณะ 
2 กำหนดผู้แทนนักเรียน - ก.พ. 2566 
3 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - ก.พ. 2566 
4 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1,085 ก.พ. 2566 
5 จัดประชุมสภานักเรียน อย่างน้อยเดือนละ  

1 ครั้ง 
8,915 ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

 

6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - ก.พ. 2566 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
7 สรุปผล และรายงานผล - ก.พ. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( )  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 10,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพ่ือวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กำหนดผู้แทนนักเรียน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภา

นักเรียน 
3.1 ขอความร่วมมือครูทุกคนสอดแทรก
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
3.2 จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน 

- กระดาษถ่ายเอกสาร AA A4 80 แกรม 
500 แผ่น x 2 รีม x 150 บาท 

- กระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล 2 แผ่น x 10 
บาท 

- เทปใสแกนเล็ก 1/2 นิ้ว #500 3M x  
1 ม้วน 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

300 
 
 

20 
 

30 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. X5 HITZ ควอน
ต้ม 10 ด้าม x 6 บาท 

- ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 5 แท่ง x 15 
บาท 

- ป้ายชื่อ+สายคล้องคอ แนวตั้ง DL5757 
x 40 ชิ้น x 15 บาท 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
60 
 

75 
 

600 
5 กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมสภานักเรียน อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครูและ
นักเรียน จำนวน 35 คน x 25 บาท x 8 มื้อ 
(ประชุม 8 ครั้ง) 
5.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

7,000 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

1,915 

8,915 

6 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
7 กิจกรรมที่ 7 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 7,000 3,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครู และทีมงานสภานักเรียน  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป รู้
หลักการและเข้าใจขั้นตอนของการ
เลือกตั้ง และได้เลือกตั้งสภา
นักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย  
2) คณะกรรมการสภานักเรียน ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในงาน
กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 

1) ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2) ทำการลงคะแนนเลือกตั้ง
สภานักเรียน 
3) การประชุมสภานักเรียน 

1) แบบประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2) บอร์ดประกาศผลการนับ
คะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน 
3) บันทึกการประชุมสภา
นักเรียน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เนักเรียนรู้หลักการและเข้าใจขั้นตอนของการเลือกตั้ง และได้เลือกตั้งสภานักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
     2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 3. สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรม 
                        (นายธนวัฒน์ จวรรณตุม) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา  กิจกรรม  สร้างวินัยนักเรียน 017.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธนวัฒน์  จวรรณตุม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 อีกท้ังกิจกรรมสร้างวินัยนักเรียนยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที ่ได้รับผิดชอบ และให้ผู ้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาในเรื่องระเบียบวินัยให้เกิดกับตนเอง 
  ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมสร้างวินัยนักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทั้งหมด จำนวน 712 คน 
        เชิงคุณภาพ   
         นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ

ดำเนินกิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 

นายจันทรัตน์  วงชารี
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 2 ดำเนินกิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน 3,000 ตลอดปีการศึกษา 

2565 
3 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - มี.ค. 2566 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 สรุปผล และรายงานผล - มี.ค. 2566 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 

นายจันทรัตน์  วงชารี
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( )  งบอุดหนุนรายหัว                      จำนวน 3,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 
   2.1 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน ป.1-3 
     - จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
   2.2 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน ป.4-6 
     - จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
   2.3 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน ม.1-3 
     - จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 

3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 3,000 3,000 

สามพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม

1) สังเกต 
2) วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1) สังเกต 
2) แบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
กฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
2) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ที ่ได้
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายธนวัฒน์ จวรรณตุม) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ   ธนาคารโรงเรียน 018 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของครูที่พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายธัณวัฒน์ อุดหมอ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่
เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือยลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งท่ียังไม่สามารถหารายได้ด้วย
ตนเอง จึงส่งผลให้ พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต จึงทำให้เมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้
ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดธนาคารโรงเรียนขึ้น เพ่ือจำลองการรับฝาก-
ถอนเงินให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าเหมือด โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ อำเภอแม่สาย สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะ
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม ธนาคารโรงเรียนยึดหลักการพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้ฝึกการ
ลงทุน การออมเงิน รวมไปถึงบุคลากร ในโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
 ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ 
รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออมและกระบวนการออมเงิน 
สามารถนำกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จัก
การใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม รู้จักประหยัด ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร และการให้บริการ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ยอดเงินฝากเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
 2. นักเรียนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
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 3. คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานร้อยละ 
90 
 4. นักเรียนใหม่ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่ทำการเปิดบัญชี มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ 
 2. นักเรียนมาใช้บริการฝาก-ถอน ที่ธนาคารโรงเรียนออย่างสม่ำเสมอ  
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ของนักเรียน  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการและ

มอบหมายการทำงาน 
- พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการและ

คณะกรรมการ
ธนาคารโรงเรียน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

3 กิจกรรมส่งเสริมการออม  
3.1 ส่งเสริมการออม 
3.2 นิเทศการทํางานธนาคาร โรงเรียนแก่
คณะกรรมการครู-นักเรียนที่ปฏิบัติงาน 
3.3 อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงาน 
3.4 มอบของรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู
และนักเรียนปฏิบัติงาน 
3.5 จัดหาวัสดุสำนักงาน 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นายธัณวัฒน์ 
อุดหมอ 
เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ธกส. 

4 สรุปผล - 28 ก.พ 
2566 

นายธัณวัฒน์ 
อุดหมอ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
 ( ✓)  เงินนอกงบประมาณธนาคารจัดสรรเอง  จำนวน 10,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการและมอบหมายการทำงาน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการออม  
3.1 ส่งเสริมการออม 
3.2 นิเทศการทํางานธนาคาร โรงเรียนแก่
คณะกรรมการครู-นักเรียนที่ปฏิบัติงาน 
3.3 อบรมนักเรียนในการปฏิบัติงาน 
3.4 มอบของรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู
และนักเรียนปฏิบัติงาน 

- ตู้เย็น 1 หลัง x 6,000 บาท 
- สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ 
3.5 จัดหาวัสดุสำนักงาน 

- กระดาษ A4 x 5 รีม x 120 บาท  
- คลิปหนีบดำ 8 มม. 112 เอลเฟ่น (1/12) 

x 2 กล่อง x 15บาท 
- หมึกเติมแท ้Brother BT-6000 สีดำ  

1 อัน 
- หมึกเติมแท้ Brother BT5000 สีแดง  

สีเหลือง สีน้ำเงิน อย่างละ 1 ขวด รวม 3 
ขวด x 330 บาท 

 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

2,000 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
 

6,000 
- 
 
 

600 
30 
 

380 
 

990 
- 

10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 2,000 8,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
 

7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ธนาคาร ธกส. สาขาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
9. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ยอดเงินฝากเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ประเมินยอดเงินฝาก แบบสรุปยอดเงินฝาก 
นักเรียนผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
มีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ในการทำงาน ร้อยละ 90 

สอบถาม แบบสอบถาม 

นักเรียนใหม่ คือ นักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ชั้นประถมศึกศึกษาปี
ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2564 เปิดบัญชี
กับธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 90 

เปิดสมุดบัญชี สมุดบัญชีนักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม    
 2. นักเรียนเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน   
 3. นักเรียนมีทักษะด้านการบริหารจัดการเงินออมและการให้บริการด้านการเงิน 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายธัณวัฒน์ อุดหมอ) 
                               ครูผูช้่วย 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ   จัดหาวสัดุฝึกงานอาชีพ  กิจกรรม งานคหกรรม  019.1 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มี  ความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – มิถุนายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มี
อาชีพ  ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ัง มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพและการ
มีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันจะต้องมุ่ง
พัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่สร้างความ
มั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็ง
แก่เศรษฐกิจชุมชน 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
เพ่ือเกิดทักษะและกระบวนการในการคิดและปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการได้ลง
มือปฏิบัติ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียน ครู และคนในชุมชน นักเรียนสามารถนำวิชาชีพจากการฝึก ไปช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนคน
ในชุมชน นักเรียนสามารถนำวิชาคหกรรมที่ได้จากการฝึกทักษะไปประกอบอาชีพไปใช้ในอนาคตได้  
รวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาเด็กออกไปทำงานนอกพื้นที่ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องออกจากการเรียนไป
ช่วยพ่อแม่ทำงานนอกพื้นที่ ซึ่งการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กมีวิชาความรู้สามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่มากก็น้อยในอนาคตข้างหน้า 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึก
ทักษะงานคหกรรม จึงได้จัดโครงการจัดหาวัสดุฝึกงานคหกรรมนี้ขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคหกรรม 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติในวิชาคหกรรม  เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
             นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 248 คน  
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        เชิงคุณภาพ   
         - นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ความรู้ความเข้าใจงานคหกรรม และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพสุจริต 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
2 จัดสรรงบประมาณ - พ.ค. 2565 
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุฝึกงานอาชีพ 

(คหกรรม) 
30,000 พ.ค.-มิ.ย.  

2565 
4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - มิ.ย. 2565 
5 สรุปผลและรายงานผล - มิ.ย. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  30,000  บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     ( ✓)  เงินรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ.2564)   จำนวน  30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุฝึกงานอาชีพ  

(คหกรรม) และดำเนินการตามกิจกรรมฯ 
- ตู้กับข้าว 1 หลัง 
- ตู้เก็บถ้วย จาน 3 หลัง x 1,500 
- เตาแก๊สคู่ 1 ชุด 
- หัวปรับวาล์วแก๊สพร้อมสายยางแก๊ส 1 ชุด 
- เครื่องผสมแป้ง 1 อัน 
- แก้วน้ำพร้อมลัง 2 ลัง X 500 บาท 
- ถ้วย 2 โหล x 480 บาท 
- จาน 2 โหล x 480 บาท 
- ช้อน ส้อม 5 กล่อง x 200 บาท 
- ชุดกันเปื้อน x 40 ชุด x 199 บาท 
- น้ำมันพืช ขนาด 5 ลิตร x 2 ขวด x 340 บาท 
- ซอสหอยนางลม ขนาด 5 ลิตร 2 ขวด x 290 บาท 

- -  
 

5,000 
4,500 
3,900 
350 

2,000 
1,000 
960 
960 

1,000 
7,960 
680 
580 

30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ซีอ้ิวขาว ขนาด 5 ลิตร 1 ขวด 
- น้ำปลา ขนาด 5 ลิตร 1 ขวด 
-น้ำตาลทรายขาว ขนาด 1 กก. X 9 ถุง x 25 บาท 
-น้ำตาลทรายแดง ขนาด 1 กก. X 5 ถุง x 45 บาท 

320 
340 
225 
225 

4 กิจกรรมที่ 4  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 30,000 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องคหกรรม โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 
80 ขึ้นไป ความรู้ความเข้าใจงาน 
คหกรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เลือกประกอบอาชีพสุจริต 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคหกรรม 
  2. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติในวิชาคหกรรม เพ่ือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

 
 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                     (นางสาวภัทรวดี     ศรีพรม) 
                           ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ   จัดหาวสัดุฝึกงานอาชีพ  กิจกรรม งานช่างอุตสาหกรรม 019.2 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มี  ความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2565  – 30 สิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเที ยมกัน 
ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันจะต้องมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน 
  การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการในการคิดและปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการได้
ลงมือปฏิบัติ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ครู และคนในชุมชน นักเรียนสามารถนำวิชาชีพจากการฝึกไปช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนคนในชุมชน  นักเรียนสามารถนำวิชาชีพช่างเชื่อมที่ได้จากการฝึกไปประกอบอาชีพไปใช้ใน
อนาคตได้ รวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาเด็กออกไปทำงานนอกพื้นที่ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องออกจาก
การเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำงานนอกพื้นที่ ซึ ่งการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กมีวิชาความรู้
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ไม่มากก็น้อยในอนาคตข้างหน้า 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึก
ทักษะงานช่างอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการจัดหาวัสดุฝึกทักษะอาชีพงานช่างอุตสาหกรรมนี้ขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพงานช่างอุตสาหกรรม 
  2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
3. เป้าหมายของโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 242 คน  
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 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพงาน
ช่างอุตสาหกรรม  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจำปี 
- พ.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกทักษะวิชาชีพงาน
ช่างอุตสาหกรรม 

40,000 1 ม.ิย. 2565– 
30 ส.ค. 2565 

3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - มี.ค. 2566 
4 สรุปผลและรายงานผล - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบรายได้สถานศึกษา     จำนวน 40,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกทักษะ
วิชาชีพงานช่างอุตสาหกรรม 

- ถังปูน 20 ใบ x 50 บาท 
- สีน้ำอะคีริดสีขาว 1 ถัง 
- สีน้ำอะคีริดสีแดงอิฐ 4 แกลลอน x 600 บาท 
- ลูกกลิ้งทาสีขนาด 4 นิ้ว 10 อัน x 60 บาท 
- แปรงทาสีขนาด 1.5 นิ้ว 10 อัน x 40 บาท 
- ถุงมือพลาสติกสีส้ม 20 คู ่x 40 บาท 
- ถุงมือผ้า 20 คู่ x 20 บาท 
- แปรงทองเหลือง 10 อัน x 55 บาท 
- เกรียงโป้สี 3 นิ้ว 10 อัน x 35 บาท 
- ไม้อัดหนา 10 มม. 10 แผ่น x 550 บาท 
- ตลับเมตร (5 ม.) 20 อัน x 85 บาท 
- ฉากตาย 5 อัน x 75 บาท 

- -  
 

1,000 
800 

2,400 
600 
400 
800 
400 
550 
350 

5,500 
1,700 
375 

40,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค้อนตีกิ๊ป 10 อัน x 195 บาท 
- คีมปากจระเข้ 10 อัน x 195 บาท 
- คีมปากแหลม 10 อัน x 195 บาท 
- ไขควงชุด 5 ชุด x 200 บาท 
- ไขควงวัดไฟฟ้า 5 อัน x 50 บาท 
- กล่องเก็บเครื่องมือ 5 กล่อง x 550 บาท 
- สาย VAF 2 * 1.0 มม. 1 ม้วน 
- สาย VAF 2 * 1.5 มม. 1 ม้วน 
- สาย VAF 2 * 2.5 มม. 1 ม้วน 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 0 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 2 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 3 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 4 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 5 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- เข็มขัดรัดสายเบอร์ 6 x 0.5 กก. X 280 บาท 
- ตะปูตีกิ๊บ 0.5 กก. x 100 บาท 
- เต้ารับแบบมีกราว์ 5 อัน x 115 บาท 
- สวิตช์ทางเดียว 5 อัน x 30 บาท 
- สวิตช์สอง 1 อัน 
- บล็อคลอย 2*4 นิ้ว 5 อัน x 19 บาท 
- หน้ากาก 1 ช่อง 5 อัน x 19 บาท 
- หน้ากาก 2 ช่อง 5 อัน x 19 บาท 
- หน้ากาก 3 ช่อง 5 อัน x 19 บาท 
- เบรกเกอร์ 10 A 5 อัน x 95 บาท 
- กล่องเบรกเกอร์ 10 A 5 อัน x 20 บาท 
- หลอด LED.9 วัตต์ 5 ชุด x 200 บาท 
- มัลติมิเตอร์แบบเข็ม sunya 5 เครื่อง x 1,500 

บาท 

1,950 
1,950 
1,950 
1,000 
250 

2,750 
754 

1,088.75 
1,758.25 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
50 
575 
150 
60 
95 
95 
95 
95 
475 
100 

1,000 
7,500 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4  สรุปและประเมินผล 

-ประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมใน
โครงการ 
-นำผลการประเมินและสรุปรายงานมาปรับปรุง

พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

- - - - 

 รวมทั้งสิ้น - - 40,000 40,000 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 
90 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพงานช่าง
อุตสาหกรรม 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
3) การประเมินผล 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบประเมินผล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพงานช่างอุตสาหกรรม 
  2. นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ) 
                           ครชูำนาญการพิเศษ  
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
  (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ   จัดหาวสัดุฝึกงานอาชีพ  กิจกรรม งานกาแฟ 019.3 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มี  ความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการในการคิดและปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการได้
ลงมือปฏิบัติ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ครู และคนในชุมชน นักเรียนสามารถนำวิชาชีพจากการฝึกไปช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนคนในชุมชน  นักเรียนสามารถนำวิชาชีพช่างเชื่อมที่ได้จากการฝึกไปประกอบอาชีพไปใช้ใน
อนาคตได้ รวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาเด็กออกไปทำงานนอกพื้นที่ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องออกจาก
การเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำงานนอกพื้นที่ ซึ ่งการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กมีวิชาความรู้
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ไม่มากก็น้อยในอนาคตข้างหน้า 
 เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลทั่วไปนิยมการดื่มชา กาแฟ ก่อนไปทำงาน การนำผลผลิตกาแฟมาใช้
ในการชงเครื่องดื่มนั้นมีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีรสชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเตรียมการขาย
กาแฟ ผู้ขายจะต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อ หรือคัดเลือกกาแฟที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ นำมาใช้ในการชง
กาแฟ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้  ยังต้องมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น เทคนิค
วิธีการชงกาแฟ การจัดจำหน่าย การเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จะใส่กาแฟขาย การคำนวณต้นทุน และการ
กำหนดราคาขายที่เหมาะสม  เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในราคา รสชาติ และการบริการ 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
วิชาชีพ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพงานคหกรรม (งานกาแฟ) นี้ขึ้น ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนและครูที่สนใจและรักในอาชีพได้มีโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพงานคหกรรม (งานกาแฟ) เพ่ือทำ
ให้เกิดรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว และสามารถพ่ึงพาตนเองนำไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำร้านกาแฟ 
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  

ในครัวเรือน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



201 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
             นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 242 คน 
        เชิงคุณภาพ   
          นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพสุจริต 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ

โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565 

- ก.ค. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 

2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 จัดหา-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึก
ทักษะวิชาชีพ งานคหกรรม (งานกาแฟ) 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นายนชวนนท์ สุนทรสุข 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
4 สรุปและประเมินผล - เม.ย. 2566 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1  กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ 
จัดหา/ซื้อ อุปกรณ์ร้านกาแฟ 

- -  
10,000 

10,000 

3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4. กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  - 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีความรู้ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพสุจริต 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำร้านกาแฟ 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน เป็นการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่ายในครัวเรือน 
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4. นักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได ้ตลอดจนมีอาชีพเพ่ือการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                       (นายนชวนนท์ สุนทรสุข) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ   บริษัทสร้างการดี   กิจกรรม  ส่งเสริมทักษะอาชีพการทำขนมอบ 020 
ลักษณะโครงการ (    ) โครงการใหม่ ( ✓) โครงการต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มี  ความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วน

หนึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนง  
ต่าง ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการดำรงชีวิตจากทางสื่อมวลชน
ตะวันตกรวมทั้งการถูกบีบรัดทางสังคมในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนยังขาดประสบการณ์ในการดำรงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัตถุ 
วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึนได้ นักเรียนจึง
ควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตต่อไป 

โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองดูแล
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของนักเรียนและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  

ดังนั้น จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน ประจำปี การศึกษา 
2565 โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่
แม้จะมีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ งานพัฒนาอาชีพสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม 
เพื ่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมอบ 
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  

ในครัวเรือน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 242 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการฝึกอบรม

วิชาชีพ 
 2. ผู้บริหาร คณะครูทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมงานอาชีพในสถานศึกษา 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ

โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565 

- ก.ค. 2565 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 

2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 จัดหา – ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ทำขนม 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10,000 ตลอด 
ปีการศึกษา 
2565 

นายนชวนนท์ สุนทรสุข 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
4 สรุปและประเมินผล - เม.ย. 2566 นายนชวนนท์ สุนทรสุข 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1  กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดหา/ซื้อ อุปกรณ์ทำขนม 

- -  
10,000 

10,000 

3. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4. กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด   
 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง -  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เครื่องมือวัด 
1) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
2) ผู้บริหาร คณะครูทุกคนเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมงานอาชีพในสถานศึกษา 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมอบ 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ ่มรายได้ และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4. เสริมสร้างให้นักเรียนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                                             (นายนชวนนท์ สุนทรสุข) 
                                คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  เข้าค่ายทักษะพัฒนาอาชีพ  กิจกรรม การทำอาหารและขนม 021 
ลักษณะโครงการ          (     ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มี  ความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวภัทรวดี   ศรีพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มี
อาชีพ  ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ัง มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพและการ
มีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีพในปั จจุบันจะต้องมุ่ง
พัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่สร้างความ
มั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็ง
แก่เศรษฐกิจชุมชน 
 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตจิริง        
เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการในการคิดและปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการได้       
ลงมือปฏิบัติ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านการฝึกอาชีพ  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ครู และคนในชุมชน นักเรียนสามารถนำวิชาชีพจากการฝึกไปช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนคน      ในชุมชน  นักเรียนสามารถนำวิชาคหกรรมที่ได้จากการฝึกทักษะไปประกอบอาชีพไปใช้
ในอนาคตได้ รวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหา  เด็กออกไปทำงานนอกพื้นที่ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องออก
จากการเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำงาน  นอกพ้ืนที่ ซึ่งการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กมีวิชาความรู้
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่มากก็น้อยในอนาคตข้างหน้า 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียน ได้ฝึก
พัฒนาอาชีพการทำอาหารและขนม  จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนาอาชีพการทำอาหารและขนมนี้
ขึ้น   
เพ่ือให้นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองนำไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหาร และขนม    
 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทักษะการทำอาหารและขนม และนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 86 คน  
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีความรู ้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพการทำอาหาร และขนม และมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพสุจริต 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
2 จัดสรรงบประมาณ - พ.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายทักษะพัฒนา

อาชีพการทำอาหารและขนม 
10,000   พ.ค.-มิ.ย. 

2565 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - มี.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
5 สรุปผลและรายงานผล - มี.ค. 2565 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาทถ้วน 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  10,000  บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2  จัดสรรงบประมาณ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ค่ายทักษะ

พัฒนาอาชีพการทำอาหารและขนม 
3.1 ส่วนผสมเค้กกล้วยหอม 
3.2 ส่วนผสมเมนูกาแฟ 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ 

- ที่ร่อนแป้ง ขนาด 20 ซม. x 4 อัน x 350 บาท 
- ตะกร้อตีไข ่x 5 อัน x 100บาท 
- ถ้วยจีบอลูมิเนียม x 3 อัน x 260 บาท 
- ถ้วยจีบกระดาษ x 10 อัน x 132 บาท 

- 
 
 

-  
 

3,000 
3,000 

 
1,400 
500 
780 

1,320 

10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
 

- - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องคหกรรม โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพการ
ทำอาหาร และขนม และมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพสุจริต 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหาร และขนม    
 2. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทักษะการทำอาหารและขนม และนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                      (นางสาวภัทรวดี   ศรีพรม) 
                           ครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
เรีย
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โครงการ    โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 022 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 5 ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขา สู่
ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทำให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความสุขที่จริงแท้ และอยู่
ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์ เกื้อกูล สามารถนำโลกไปในวิถีท่ีถูกต้อง  
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ รุ่นที่ 
7” มีอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจะได้ดำเนินการพัฒนา
ให้โรงเรียนเข้ารับการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย 
ศรัทธา ค่านิยมที่ดีงาม 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
“โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยมที่ดีงาม ให้กับนักเรียน
และบุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ดีมี
คุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามหลักสูตรการอบรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 2. เพ่ือเข้ารับการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน  
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
       เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  

เยาว์ธานี และ
คณะครูทุกคน 

2 จัดอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับวิถีพุทธ ตามหลักสูตรการอบรมครูวิถีพุทธ
พระราชทาน 

7,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

3 จัดอบรมคุณธรรมแก่นักเรียน โดยใช้พระ
วิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

12,000 

4 เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

8,000 ม.ค.-มี.ค. 
2566 

5 ประเมินผล - เม.ย. 2566 นางสาวเกศรินทร์  
เยาว์ธานี 6 สรุปผลการดำเนินโครงการ - เม.ย. 2566 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบระดมทรัพยากร   จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับวิถีพุทธ ตามหลักสูตรการอบรมครูวิถี
พุทธพระราชทาน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร x 2 คน x 1,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ 
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 40 คน x 25 x 2 มื้อ 

 
 
 

2,000 
- 
- 

 
 
 
- 

2,000 
2,000 

 
 
 
- 
- 
- 

6,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมคุณธรรมแก่นักเรียน โดยใช้
พระวิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- ค่าตอบแทนวิทยากร x 2 คน x 1,000 บาท x  
3 วัน 

- ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและครู 40 คน x  
50 บาท x 2 มื้อ 

 
 
 

6,000 
 
- 

 
 
 
- 
 

4,000 

 
 
 
- 
 
- 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

- ค่าอาหารกลางวันผู้ประเมินและครู 40 คน x  
50 บาท x 2 มื้อ 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

4,000 

4,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
8,000 8,000 4,000 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

1) การสังเกต 
2) การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2) โรงเรียนผ่านการประเมิน 
“โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” 

การประเมินผล แบบประเมินผล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักสูตรการ
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ  023 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ระดับดีข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางจันทร์ดี  คำสัจ นางสาวนฤมล  พินใจ นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ  

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนสิงหาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์นั้น นอกจากจะเป็นคนที่มีความรู้ดีต้องควบคู่กับการเป็นคนดีด้วย 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนติดตัวจนเป็นลักษณะที่พึงประสงค์นั้น จะต้องมีการอบรมปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็ก ๆ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดีทั้งของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ 
และควรได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้างหน้า 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด มีพื้นฐานครอบครัวอยู่ในฐานะปานกลาง-ยากจน พ่อแม่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือใช้แรงงาน ทำให้ใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงาน ไม่
มีเวลาในการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุตรหลานที่อยู่ในความปกครอง ทำให้นักเรียน ขาด
การอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้อ ย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และมีคุณภาพตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิด/หลักคิด
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำแนวคิด และหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
  2. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน  
       เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 
3. น ักเร ียน ร ้อยละ 80 ข ึ ้นไปสามารถนำแนวคิด และหลักธรรมไปใช ้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน 
- มิ.ย. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ  
นางสาวเกศรินทร์  
เยาว์ธานี  

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - มิ.ย. 2565 
3 กำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ของนักเรียน 
- ก.ค. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมระดับปฐมวัย (ค่ายกลางวัน
หรรษา) 

5,000 ส.ค. 2565- 
ก.พ. 2566 

นางจันทร์ดี  คำสัจ 
และคณะครูระดับ
ปฐมวัย 

5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมระดับ ป.1-3 

10,000  นางสาวนฤมล  พินใจ
และคณะครูระดับ  
ป.1-3 

6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมระดับ ป.4-6 

10,000  นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
และคณะครูระดับ  
ป.4-6 

7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมระดับ ม.1-3 

10,000  นางสาวเกศรินทร์  
เยาว์ธานี และคณะครู
ระดับ ม.1-3 

8 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566  
9 สรุปรายงาน - เม.ย. 2566  
 รวมงบประมาณทั้งหมด 35,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 35,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 35,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมระดับ
ปฐมวัย (ค่ายกลางวันหรรษา) 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและครู  
60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

- เครื่องสังฆทาน 
- กระดาษ เอ4 5 รีม x 135 บาท 

 
 
 

1,000 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 

3,000 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 

325 
675 

5,000 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมระดับ 
ป.1-3 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและครู  
196 คน x 25 บาท x 1 มื้อ 
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

- ป้ายไวนิล 2x3 ม. จำนวน 1 ป้าย 
- ปากกาไวท์บอร์ด x 16 ด้าม x 15 บาท 
- กระดาษ เอ4 x 8 รีม x 135 บาท 
- สีไม้ 24 กล่อง x 40 บาท 
- ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 

 
 
 

2,000 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

4,900 
 
 

750 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 

240 
1,080 
960 
70 

10,000 

6 กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมระดับ 
ป.4-6 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและครู  
250 คน x 25 บาท x 1 มื้อ 
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

- ป้ายไวนิล 2x3 ม. จำนวน 1 ป้าย 

 
 
 

2,000 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 

6,250 
 
 

750 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
- กระดาษบรู๊ฟ x 25 แผ่น x 3 บาท 
- สีปากกาเคมี 10 ด้าม x 20 บาท 
- เครื่องสังฆทาน 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

500 
75 
200 
225 

7 กิจกรรมที่ 7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมระดับ 
ม.1-3 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร x 2 คน x 1,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและครู 
260 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 
4.3 ค่าอาหารกลางวันครู 13 คน x 50 บาท x 1 มื้อ 
4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

- ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
- กระดาษบรู๊ฟ x 25 แผ่น x 3 บาท 
- สีปากกาเคมี 10 ด้าม x 20 บาท 
- กระดาษ เอ4 x 8 รีม x 135 บาท 
- เครื่องสังฆทาน x 2 ชุด x 235 บาท 

 
 
 

2,000 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

5,200 
 

650 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 

325 
75 
200 

1,080 
470 

10,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
7,000 18,500 6,500 35,000 

สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวิเชตร์มณี / วัดบ้านป่า
เหมือด 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
2) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

1) สังเกต 
2) ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
3) บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3) แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถนำ
แนวคิด และหลักธรรมไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. นักเรียนสามารถนำแนวคิด และหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
             (นางจันทร์ดี  คำสัจ)                       (นางสาวนฤมล  พินใจ) 
        ครชูำนาญการ                คร ู

 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
 (นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ)         (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
               คร ู                           คร ู

 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 024 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (    ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจันทรัตน์  วงชารี  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิด
ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุก
คน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม 
ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจาก
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู ้ปกครอง ครูต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนครู/ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ 2 ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงได้กำหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
ได้แก่ ตำรวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการ
ป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความ
มั ่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย 
และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
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 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาและนอกโรงเรียน 
      2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในการนำไปพัฒนา และสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียน ในทุกพ้ืนที่ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
  2. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน  
        เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
        2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
 3. โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจำปี เพื่อประกาศ
ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษา วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - พ.ค. 2565 นายจันทรัตน์ 

วงชารี  และ
คณะ 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - ก.ค. 2565 
3 กำหนดกิจกรรม  - ก.ค. 2565 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

4.1 ห้องเรียนสีขาว 
4.2 รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 
4.3  อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด โดยครูแดร์ 
4.4  อบรมนักเรียนแกนนำหรือจิตอาสาใน
การดำเนินงานด้านยาเสพติด 
4.5 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

20,000 ก.ค.2565- 
ก.พ.2566 
 

5 ติดตาม/ประเมินผล - ก.พ.. 2565 
6 สรุปรายงาน - ก.พ. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 
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5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 20,000 บาท 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วางแผนการดำเนินงานตาม
โครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดกิจกรรม - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ

ดำเนินการตามกิจกรรมฯ 
4.1 ห้องเรียนสีขาว 

- กระดาษ A4 x 35 รีม x 140 บาท 
- กระดาษทำเกียรติบัตร 3 ห่อ x 180 บาท 

4.2 รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 
- จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- กระดาษแข็งเทาขาว 30 แผ่น x 15 บาท 
- กระดาษสีจัดบอร์ด 100 แผ่น x 10 บาท 

4.3  อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด โดยครูแดร์ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 400 บาท 

จำนวน 6 ชั่วโมง 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อ x 40 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครูและวิทยากร 40 

คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
- กระดาษบรู๊ฟ x 32 แผ่น x 5 บาท 
- ปากกาเคมี x 20 แท่ง x 15 บาท 

4.4  อบรมนักเรียนแกนนำหรือจิตอาสาในการ
ดำเนินงานด้านยาเสพติด  

- กระดาษแข็งเทาขาว 20 แผ่น x 15 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนแกนนำ 20 คน x 

30 บาท x 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนแกนนำ 

20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
4.5 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

- กระดาษสีจัดนิทรรศการ 50 แผ่น x 10 บาท 
- เทปตีเส้น 20 ม้วน x 40 บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
2,400 8,650 8,950 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสำนึก
ร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้า
ระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
3) โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมโครงการและรับการ
ประเมินผลประจำปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

1) สังเกต 
2) สัมภาษณ์ 
3) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบ
สัมภาษณ์ 
3) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาและนอกโรงเรียน 
      2. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนา และสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนในทุกพ้ืนที ่
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายจันทรัตน์  วงชารี) 
                                    คร ู
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 025 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจันทรัตน์  วงชารี  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะปัจจุบัน สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาต่าง ๆ ที่ตอนนี้สังคมไทยยังแก้ไม่ได้อีกมากมาย และในตอนนี้ปัญหาที่หนักหน่วงเป็นปัญหาใหญ่อีก
ปัญหาหนึ่ง ก็คือ การติดบุหรี่และแอลกอฮอล์ของคนไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ โดยเฉพาะผู้ที่สูบ
บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยังไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอันตรายต่อตนเองมากแค่ไหน เป็นการ
เพิ่มอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น จึงเป็นอีกปัญหาที่สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่ารัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยการใช้มาตรการหลายอย่าง ตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ การ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ และนโยบายขึ้นภาษีบุหรี่และแอลกอฮอล์  
 แต่จากข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่า การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และดื่ มแอลกอฮอล์ไม่สามารถทำได้ใน
ประชากรทุกกลุ่ม กลุ่มที่น่าเป็นห่วงและต้องรีบดำเนินการแก้ปัญหา คือ กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคต
สำคัญของประเทศมีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น  
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจาก
บุหรี่และแอลกอฮอล์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
      2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
  2. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน  
        เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี ่ยวข้องกับบุหรี ่และ
แอลกอฮอล์ 
        2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
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 3. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสำนึกในการดูแล
ลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษา วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - พ.ค. 2565 นายจันทรัตน์  

วงชารี  และคณะ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 กำหนดกิจกรรม  - ก.ค. 2565 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

4.1 รณรงค์ ต่อต้านบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
4.2 อบรมความรู้เรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

  
ก.ค.-มิ.ย. 2565 
ก.ค.-มิ.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - มิ.ย. 2565 
6 สรุปรายงาน - มิ.ย. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 5,000 บาท 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วางแผนการดำเนินงานตาม

โครงการ 
- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดกิจกรรม - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ

ดำเนินการตามโครงการ 
4.1 รณรงค์ ต่อต้านบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

- จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

- กระดาษแข็งเทาขาว 10 แผ่น x 15 บาท 
- ปากกาเคมี 12 ด้าม ด้ามละ 15 บาท 

4.2  อบรมความรู้เรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

- ค่าตอบแทนวิทยากร x 6 ชั่วโมง x 300 บาท 
- ค่าอาหารวิทยากร 1 มื้อ x 50 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร และครู  

5 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 

1,800 
- 
- 
 

 
 
 

500 
 
- 
- 
 
 
- 

50 
250 

 

 
 
 
- 
 

150 
180 

 
 
- 
- 
- 
 

5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 

x 69 คน x 15 บาท x 2 มื้อ 
- 2,070  

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,800 2,870 330 5,000 
ห้าพันบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ 
ไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
จิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด 
และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 
3) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ร้อยละ 80 
ขึ้นไป มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
บุหรี่และแอลกอฮอล์ 

1) สังเกต 
2) สัมภาษณ์ 
3) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
      2. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาของบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายจันทรัตน์  วงชารี) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 026 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรรณี  ทรายหมอ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ 
ประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  มีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้
มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้ว  
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการ
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข              
 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เป็นโรคระบาดที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร และนักเรียนทุกคน ซึ่งทุกคนใน
โรงเรียนต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด และส่งเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ   
        ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกัน
โรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มี
สุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริการเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูและนักเรียน 
 2. เพ่ือจัดการดูแลสุขภาพนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
     3. เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 
       4. เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
     5. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
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 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าเหมือดจำนวน 39 คน  
 เชิงคุณภาพ   
 1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น 
 2. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียนตามฐานการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 3. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีน้ำหนัก ส่วนสูง และ 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง เสพติด อบายมุข 
และปัญหาต่าง ๆ  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน - มิ.ย. 2565 นางพรรณี  ทรายหมอ 

และครูอนามัย 
ทุกระดับชั้น 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - มิ.ย. 2565 
3 กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน - ก.ค. 2565 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 40,000 ส.ค. 2565 - 

ก.พ. 2566 
5 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2566 
6 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566 

รวมงบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (  ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา      จำนวน 20,000 บาท 
     (  ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)    จำนวน 20,000 บาท    
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ 

-  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- ยาสามัญประจำบ้าน 
4.2 การตรวจสุขภาพและทันตกรรมนักเรียน 
4.3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
และการรักษาสุขภาพอนามัย 

- ป้ายไวนิล 2x3 ม. (2 ป้าย x 750 บาท) 
- ของขวัญของรางวัลในการประกวด

กิจกรรมงานอนามัย 
4.4 มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 

- ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) 200 
ชุด x 80 บาท 

- น้ำยาไฮเตอร์ฆ่าเชื้อโรค 30 ขวด x 160 
บาท 

- เจลล้างมืออนามัย 450 มล. x 20 ขวด x 
80 บาท 

- หน้ากากอนามัย 20 ห่อ x 25 บาท 
4.5 การรักษาความสะอาดห้องพยาบาลและ
งานเอกสารด้านการบริการต่าง ๆ 

- อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องพยาบาล 

 
- 
- 
 
 

1,500 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
8,000 

- 
 
 
 

5,000 
 
 

16,000 
 

4,800 
 

1,600 
 

1,000 
 

 
2,100 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 1,500 38,500 40,000 

ส่ีหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลแม่สาย 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 80  
ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับบริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต  
2) แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2) นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียนตามฐานการเรียนรู้ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต  
2) แบบสอบถาม 
 

3) นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง 
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

1) ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 
2) การตรวจสุขภาพ 

1) แบบบันทึก น้ำหนักส่วน 
2) แบบรายงานสุขภาพ
นักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมบีริการเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูและนักเรียน 
 2. โรงเรียนมีการจัดการดูแลสุขภาพนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
     3. โรงเรียนมีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการรักษาสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน 
       4. นักเรียนป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     5. นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                       (นางพรรณี  ทรายหมอ) 
                           ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
        (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  จ้างบุคลากรช่วยสอนระดับชั้นอนุบาล 027 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย ข้อที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูปฐมวัยที่จบเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน

ปฐมวัยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข็งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจันทร์ดี  คำสัจ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั ้งแต่ระดับชั ้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับชั้นระดับอนุบาลนั้นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ
เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีนักเรียนจำนวน 54  คน ในการ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ  
 ประกอบกับ มติที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการประชุมผู้ปกครองใน
เรื่องของการดูแลเด็กเล็ก มีความประสงค์ให้มีครู 2 คน ต่อ 1 ห้องเรียน โดยมีครูประจำการห้องเรียนละ 
1 คน และมีบุคลากรช่วยสอนและช่วยดูแลเด็กเพ่ิมด้วย 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงมีความจำเป็นในการจัดจ้างบุคลากรช่วยสอน เพื่อช่วยพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน และยังเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ ให้กับเด็กเล็กใน
ระดับชั้นอนุบาลหรือปฐมวัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อตัวเด็กมากที่สุด สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรการ “สถานศึกษาปลอดภัย” เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ ให้เด็กเล็กใน
ระดับชั้นปฐมวัย 
 2. เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 58 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการดูแล และการจัดประสบการณโ์ดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ปฐมวัย 
 2. ครู/บุคลากรช่วยสอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดจ้างบุคลากรช่วยสอนระดับปฐมวัย 72,000 ตลอด 

ปีการศึกษา 2565 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 

2 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 72,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 72,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบรายได้สถานศึกษา                       จำนวน 72,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินโครงการ 
- จัดจ้างบุคลากรช่วยสอน จำนวน 12 เดือน 
x 6,000 บาท 

 
72,000 

 

 
- 

 

 
- 

 

72,000 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
72,000 - - 72,000 

เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการ
ดูแล และการจัดการเรียนการสอนโดยครู
ผู้เชียวชาญด้านปฐมวัย 
2) ครู/บุคลากรช่วยสอน ร้อยละ 90  
ขึ้นไป ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

1) สังเกต/นิเทศการสอน 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต/แบบนิเทศการสอน 
2) แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง  ๆ 
โดยครู บุคลากรช่วยสอนที่มีความเชียวชาญและมีประสบการณ์ด้านเด็กปฐมวัย 
 2. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจันทร์ดี  คำสัจ) 

                                      คร ู  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    จัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  028 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียน 

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนโดยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
           ในปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการติดต่อ
ระหว่างกันในบริเวณชายแดน โดยเฉพาะชายแดนอำเภอแม่สายซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาจีน ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ จึงมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนในอนาคต 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาจีนพ้ืนฐาน สามารถนำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)        
 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน สามารถนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพื ่อให้นักเรียนสามารถนำความรู ้และประสบการณ์ทางภาษาจีนไปใช้เป็นพื ้นฐานใน
การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 654 คน 

มีความรู้และทักษะในด้านการสื่อสารภาษาจีนในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน  
        เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ภาษาจีน) คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาจีนพ้ืนฐาน  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม - เม.ย. 2565  นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - เม.ย. 2565 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
3 ดำเนินงานตามแผน 

3.1 ดำเนินการจัดหา/จัดจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ภาษาจีน) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน ค่าจ้างเดือนละ  
6,000 บาท 

 
72,000 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - มี.ค. 2566 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 72,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 72,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  เงินรายได้สถานศึกษา    จำนวน 72,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/กิจกรรม - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผน 

- ดำเนินการจัดหา/จัดจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (ภาษาจีน) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 

 
- 

 
72,000 

 
- 

72,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 72,000 - 72,000 

เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะ (ภาษาจีน) จำนวน 1 คน 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้เรียนรู้คำศัพท์
และประโยคสนทนาภาษาจีนพ้ืนฐาน  

1) การสังเกต 
2) การทดสอบ 
3) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 
3) แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย       
 2. นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาจีนพื ้นฐาน สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ทางภาษาจีนไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางรักษิณา  กิจรักษ์) 
                       ครูชำนาญการ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 029 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีผลงานและเป็น
ต้นแบบ/ได้รับรางวัล/ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที ่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา จำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนแ ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ และการเป็นครูในทศวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  

โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้าง และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ในวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ และเพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กร และสามารถนาความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา ที่จำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่
ผู้เรียน และการนำเสนองานที่เป็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของตนเอง และองค์กรสู่สาธารณะชน ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจกระตือรือร้น 
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
องค์กร 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้นำเสนองานที่เป็นผลสำเร็จของตนเองต่อสาธารณะชน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนากับบุคลากรและนักเรียน  

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพได้ 
อีกท้ังมีขวัญและกำลังใจที่ดี 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน  
        เชิงคุณภาพ   
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในงานในหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้นำเสนองานที่เป็นผลสำเร็จของ
ตนเองต่อสาธารณะชน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนากับบุคลากรและนักเรียน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน
ร่วมวิชาชีพ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 

และประชุมชี้แจง 
- พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

และงานบริหารวิชาการ 
2 ดำเนินงานตามโครงการ 30,000 ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

ผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

3 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - มี.ค. 2566 ผู้บริหาร และงานบริหาร
วิชาการ 

4 สรุปและรายงานผล - เม.ย. 2566 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 

5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  เงินรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน 
และประชุมชี้แจง 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานตามโครงการ  
2.1 ค่าจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง 2 คัน x 

1,800 บาท x 3 วัน 
2.2 ค่าท่ีพักห้องละ 800 x 5 ห้อง x 3 คืน 

 
- 
 
- 

 
10,800 

 
12,000 

 
- 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10 คน x 240 บาท x 3 วัน - 7,200 - 
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 30,000 - - 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด / สถานที่จัดงานเพื่อแสดงนิทรรศการรับรางวัล 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
  
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานและ
เป็นต้นแบบ/ได้รับรางวัล/ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีบันทึกหลัง
สอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
4) โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 90 ขึ้นไป ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา
นักเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1) สังเกต 
2) สัมภาษณ์ 
3) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อโรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรได้นำเสนองานที่เป็นผลสำเร็จของตนเองต่อสาธารณะชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์ในการพัฒนากับบุคลากรและนักเรียน 
 3. ครแูละบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 

                              คร ู
 
          (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                         (นายโยธนิ  สิทธิประเสริฐ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    แหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน 030 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละครูที่พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 3.8  ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ถือได้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริม และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน” 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สำคัญ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดอยนางนอน” บ้านน้ำจำ 
ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในการดูแลของสำนักง านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการสำรวจถ้ำเมื่อปี  
พ.ศ. 2557-2559 โดยนักสำรวจชาวอังกฤษที่มาสำรวจถ้ำในประเทศไทย พบว่า ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เป็นถ้ำหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่ มีความยาวรวมทั้งสิ้น 10,316 เมตร ถือเป็นถ้ ำที่มีความยากที่สุดเป็น
อันดับ 4 ของประเทศไทย ภายในถ้ำสามารถพบเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย ธารน้ำ ถ้ำลอด 
และถ้ำ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงถึงวิวัฒนาการของถ้ำจำนวนมาก เช่น รอยการไหลของน้ำ เป็นริ้ว
คลื ่น (Ripple Mark) ระดับพื ้นถ้ำเก่า หินถล่มขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมากรอยแตกแบบมีแรงดึง 
(Tension Crack) รอยระดับน้ำ หลุมยุบ โพรงเพดานถ้ำ และรอยแตกของผนัง  ถือเป็นถ้ำที ่มีความ
เหมาะสมในเชิงการศึกษาวิจัย (ไทยโพสต์, 2561)  
 ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่สามารถ  
ให้นักเรียนศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก และความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การทำงานร่วมกันเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เกิดความรู้ความเข้าใจและหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ได้
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
      2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 2. ครู ร้อยละ 90 ขึ ้นไป พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  
 3. ครู ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้ เพื ่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - ต.ค. 2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต

และคณะ 2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 จัดหา – ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2565 ฝ่ายบริหาร และทีมวิชาการ 
4 สรุปและประเมินผล - เม.ย. 2565 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด  จำนวน 40,000 บาท  
    มาจากแหล่งงบประมาณ  
    ( ✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปี กศ.64)    จำนวน 30,000 บาท 
    ( ✓)  งบรายไดส้ถานศึกษา (เหลือจ่ายปี กศ. 64 )   จำนวน 10,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการฯ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
- จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มชุดการ

เรียนรู้ (ป.1 80 คน, ป.4 80 คน, ม.2 90 คน 
รวม 250 คน ชุดละ 20 บาท) 

- อุปกรณ/์สื่อ ประจำฐาน 
- ค่าน้ำมันรถ (รอบประถมและมัธยม รอบละ 

3,000 บาท) 
- ค่าบำรุงสถานที่ (รอบประถมและมัธยม 

รอบละ 1,500 บาท) 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน 250 คน x 25 บาท 
- ค่าอาหารว่างครู (ครูประจำฐาน) 25 คน x 

30 บาท 
- ค่าอาหารว่างครู (คณะทำงาน) 5 คน x 30 

บาท x 2 มื้อ (รอบประถมและมัธยม) 
- ค่าอาหารนักเรียนมัธยม 90 คน x 30 บาท 
- ค่าอาหารครู (ครูประจำฐาน) 25 คน x 50 

บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารครู (คณะทำงาน) 5 คน x 50 

บาท x 2 มื้อ (รอบประถมและมัธยม) 
- ถุงขยะดำ 1 กิโลกรัม 

-  
5,000 

 
 
- 

6,000 
 

3,000 
 

6,250 
750 

 
300 

 
2,700 
1,250 

 
500 

 
150 

 
- 
 
 

14,100 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

40,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
0 25900 14,100 40,000 

สี่หม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด / อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน / คณะครูเครือข่าย 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีจารณญาณ 
อภิปราย แลก เปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ใน
ท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

1) สังเกต 
2) ทำแบบทดสอบ 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบทดสอบ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีจารณญาณได้ 
      2. นักเรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
 3. นักเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ในท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต) 
                                 ครผูู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  เรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม  031 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของครูปฐมวัยที่วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละครูที่พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวชี้วัดที่ 3.8  ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัดที ่3.9 ร้อยละครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม นายดีรวัฒน์  นาทะสัน นายจันทรัตน์  วงชารี 

และนายนิพล ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566   

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกกรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ทักษะและเจตคติจากการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถ
ใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งจะส่งผลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน
และอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย 
มีจิตสำนึกในการทำ ประโยชน์ให้แก่สังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นทักษะกระบวนการตั้งแต่
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
นอกจากนี้สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมปฐมวัย (คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย) เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และพัฒนา ส่งเสริม อบรมเลี้ยงดู สร้างความตระหนัก 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปปฏิบัติกับบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
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 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน จึงได้จัดทำ
โครงการกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและศีลธรรม เพ่ือให้ 
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เกิดความอดทน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการฝึกและทดสอบในสถานที่ที่เหมาะสม 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
  3. ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 58 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และ
เนตรนารี คิดเป็น 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี ความสุข  
 3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิดความอดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 4. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษากิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน และกำหนดการจัดกิจกรรม 
- พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา  

รักงาม นายดีรวัฒน์   
นาทะสัน นางพรรณี   
ทรายหมอ นายจันทรัตน์  
วงชารี นางสาวกาญจนา  
คำด ีและนายนิพล  
ชัยวงษ์วัน 

2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2,000 ก.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน และ
คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามโครงการเข้าค่ายระดับปฐมวัย 

10,000 ส.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา   
รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย) 

4 กิจกรรมวันวชิราวุธ 2,000 พ.ย. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน และ
คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือและ 
ยุวกาชาดนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

40,000 ธ.ค. 
2565–
ก.พ. 2566 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน  
นางพรรณี  ทรายหมอ และ
คณะครูลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือและ 
ยุวกาชาดนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

50,000 ธ.ค 2565–
ก.พ. 2566 

นายจันทรัตน์ วงชารี 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
และคณะครูลูกเสือ- 
ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 

7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือและ
เนตรนารีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 

56,000 
 

ธ.ค 2565–
ก.พ. 2566 

นายนิพล ชัยวงษ์วัน และ
คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

8 ติดตาม/ประเมินผล - ก.พ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา  
รักงาม นายดีรวัฒน์   
นาทะสัน นางพรรณี   
ทรายหมอ นายจันทรัตน์  
วงชารี นางสาวกาญจนา  
คำด ีและนายนิพล  
ชัยวงษ์วัน 

9 สรุปรายงาน - ก.พ. 2566 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 160,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 160,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (     )  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   จำนวน 108,000 บาท 
    (     )  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 52,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษากิจกรรม แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน และกำหนดการจัด
กิจกรรม 

- - - - 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
 - ป้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
 - เครื่องบวงสรวง 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 

- -  
500 
500 

1,000 

2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายระดับปฐมวัย 
(คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย) 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  
3.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและ
ครู 122 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max A4 70G 
500 แผ่น x 5 รีม x 120 บาท 

- ป้ายไวนิล 1x3 ม. 1 ป้าย x 570 บาท 
- พลาสติกเคลือบบัตร A4 80 ไมครอน x  

3 แพค x 250 บาท   
- กระดาษการ์ดปก A4 210G x 7 แพค x 

115 บาท 
- จานกระดาษ 9 นิ้ว x 1 แพค x 75 บาท 
- กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 แกรม สี

สะท้อนแสง x 2 แพค x 305 บาท  
- กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า x 60แผ่น 

(คละสี) x 6 บาท 
- ไม้หนีบผ้าคละสี x 30 แพค x 35 บาท 
- ตากลิ้ง 10 มิล x 20 แพค x 8 บาท 
- ปากกาเคมี 2 หัว คละ 12 สี ตราม้า x  

2 กล่อง x 230 บาท 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
- 

3,660 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
 

600 
 

570 
750 

 
805 

 
75 
610 

 
360 

 
1,050 
160 
360 

10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 วันวชิราวุธ 
- ป้ายวันวชิราวธุ 
- พวงมาลา 
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 

- -  
500 
500 

1,000 

2,000 

5 กิจกรรมที ่5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือ
และยุวกาชาดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 

-  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ยุวกาชาด 
5.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียนและ
ครู 105 คน x 25บาท x 2 มื้อ 
5.2 กิจกรรมตามฐาน 

- กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
- กิจกรรมนันทนาการ 

5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
- ป้ายไวนิล 2x3 ม. จำนวน 2 ป้าย x 750 

บาท       
ลูกเสือสำรอง 
5.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียนและ
ครู 100 คน x 25 บาท x 3 มื้อ 
5.5. กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
5.6. กิจกรรมตามฐานบุกเบิก 5 ฐาน 
5.7 กิจกรรมเดินทางไกล 
5.8 กิจกรรมนันทนาการ/อุปกรณ์ค่าย 
5.9. จัดหาสัญลักษณ์หมู่สี (แถบผ้า) 
5.10 ป้ายความรู้/ป้ายค่าย 
5.11 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเล่มรายงาน 

 
7,875 

 
 
- 
 
 

1,500 
 
 

7,500 
 
- 
- 
- 
- 
- 

1,500 

 
- 
 
- 

5,125 
5,000 

 
- 
 
 
- 
 

5,000 
2,000 
1,000 
1,500 
1,000 

- 
1,000 

6 กิจกรรมที ่6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือ
และยุวกาชาดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่4-6 
เดินทางไกล/เช้าค่ายลูกเสือสามัญ  
6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มชองลูกเสือ
กิจกรรมเดินทางไกล 84 คน x 20 บาท x  
1 มื้อ 
6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้กำกับ
ลูกเสือกิจกรรมเดินทางไกล 5 คน x 20 บาท 
x 1 มื้อ 
6.3 ค่าอาหารของลูกเสือในการอยู่ค่าย  
84 คน x 20 บาท x 5 มื้อ  
6.4 ค่าอาหารของผู้กำกับลูกเสือในการอยู่
ค่าย 5 คน x 80 บาท x 5 มื้อ 
6.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1,000 
บาท  

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 

1,680 
 
 

100 
 
 

8,400 
 

2,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

6.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามฐาน 
- ค่าอุปกรณ์ฝึกและเรียนตามฐาน 6 ฐาน x 

500 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน 
-ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่การเข้าค่าย

พักแรมและรอบกองไฟ 
6.7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองแขก
มาร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ 
เดินทางไกล/เข้าค่ายยุวกาชาด  
6.8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของยุวกาชาด
กิจกรรมเดินทางไกล 121 คน x 20 บาท  
6.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้กำกับ
ลูกเสือกิจกรรมเดินทางไกล 5 คน x 20 บาท 
6.10 ค่าอาหารของลูกเสือในการอยู่ค่าย 121 
คน x 20 บาท x 5 มื้อ 
6.11 ค่าอาหารของผู้กำกับลูกเสือในการอยู่
ค่าย 5 คน x 80 บาท x 5 มื้อ 
6.12 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1,000 
บาท 
6.13 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามฐาน 

- ค่าอุปกรณ์ฝึกและเรียนตามฐาน 5 ฐาน 
x 500 บาท 

- ค่าป้ายไวนิล  
-ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่การเข้าค่าย

พักแรมและรอบกองไฟ 
6.14 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองแขก
มาร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
 

800 
- 
 

2,600 
 
 

2,420 
 

100 
 

12,100 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 

2,000 
- 
 

500 
 

 
3,000 

 
- 

3,320 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

2,500 
 
- 

1,480 
 
- 
 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู 17 คน x 
25 บาท x 4 มื้อ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มลูกเสือ-เนตร
นารี 242 คน x 20 บาท x 4 มื้อ 

- ค่าอาหารครู 17 คน x 50 บาท x 4 มื้อ 

-  
 
 

1,700 
 

19,360 
 

3,400 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าอาหารลูกเสือ-เนตรนารี 242 คน 35 
บาท x 2 มื้อ x 

- กิจกรรมอาหารชาวค่าย 242 คน x 30 
บาท 

- กิจกรรมตามฐานบุกเบิก 5 ฐาน 
- กิจกรรมเดินทางไกล 
- กิจกรรมนันทนาการ/อุปกรณ์ค่าย 
- ค่าบำรุงสถานที่ในการเข้าค่ายพักแรม 
- จัดหาเครื่องหมายประจำหมู่ 
- ป้ายความรู้/ป้ายค่าย 

16,940 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

7,260 
 

1,000 
1,000 
2,100 
1,000 
1,240 
1,000 

8 กิจกรรมที่ 8 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
9 กิจกรรมที่ 9 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
6,000 98,135 55,865 160,000 

หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมของลูกเสือ ยุว
กาชาด และเนตรนารี คิดเป็น 
2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  
3) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิดความ
อดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4) ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) สัมภาษณ์ 
4) แบบประเมินผล 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสังเกต 
3) แบบสัมภาษณ์ 
4) แบบประเมินผล 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความมานะอดทน ทำงานระบบกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข   
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
      (ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา  รกังาม)           (นายดีรวัฒน์  นาทะสัน) 
               คร ู              ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
 (นายจันทรัตน์  วงชารี)             (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
           คร ู               ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  032.1 
กิจกรรม  ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 2  

ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 3.2  ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางจันทร์ดี  คำสัจ นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล นายอานนท์  อุทธิยา  

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ และสอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์  
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนสิงหาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง  ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่ 
เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน  
 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งจะ
ช่วย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจน
ได้รับการศึกษาแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น   
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
ของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ส่งผล
ใหน้ักเรียนได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองจากสถานที่จริง  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา                                        
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของสถานที่สำคัญต่าง ๆ  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล 2-ม.2 จำนวน 626 คน 
2. คณะครู ชั้นอนุบาล 2-ม.2 จำนวน 38 คน 

       เชิงคุณภาพ   
 1) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

  2) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของสถานที่
สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 
  3) นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสุขและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกสานศึกษา 
  4) ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเนื้อหา/กิจกรรม/วิธีการ/

บุคลากร 
- มิ.ย. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ  

นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล  
นายอานนท์  อุทธิยา  
นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 

2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ - ก.ย. 2565 
3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้

วิทยากรพาหนะ 
- ต.ค. 2565 

4 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่กิจกรรมระดับปฐมวัย 

30,000 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 
2565 

นางจันทร์ดี  คำสัจ 

5 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่กิจกรรมระดับ ป.1-3 

65,000 นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 

6 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่กิจกรรมระดับ ป.4-6 

65,000 นายอานนท์  อุทธิยา 

7 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่กิจกรรมระดับ ม.1 

35,000 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

8 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่กิจกรรมระดับ ม.2 

35,000 สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 

9 ติดตาม/ประเมินผล - มี.ค. 2565 ฝ่ายบริหาร 
10 สรุป และรายงานผล - มี.ค. 2565  

รวมงบประมาณทั้งหมด 230,000 บาท 
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5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 230,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ 
    ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15ปีฯ    จำนวน 140,000 บาท  
      ( ✓ )  งบเรียนฟรี 15ปีฯ (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน   90,000 บาท 
  
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดเนื้อหา/กิจกรรม/วิธีการ/
บุคลากร 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้

วิทยากรพาหนะ 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับปฐมวัย 
4.1 ค่ารถท่องเที่ยว 2 คัน x 4,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียน 
และครู 60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
4.3 ค่าเข้าชม นักเรียนและครู 60 คน x 100 
บาท 
4.3 ค่ากิจกรรมเข้าค่ายตามฐานการเรียนรู้ 
ได้แก่ ฐานกิจกรรมทำอาหาร ฐานกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฐานกิจกรรมบ้าน
ต้นไม้ ฐานกิจกรรมให้อาหารสัตว์ และฐาน
กิจกรรมท่องเที่ยวสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนและครู 60 คน x 200 บาท 
4.4 ค่าถุงพลาสติก/ถุงขยะ 1 แพค  
4.5 ค่าป้ายห้อยคอ 60 คน x 15 บาท  

-  
 

8,000 
3,000 

 
6,000 

 
12,000 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

100 
900 

30,000 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับ ป.1-3 
5.1 สำรวจสถานที่ทัศนศึกษา 
5.2 ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับนักเรียน 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม นักเรียน 
190 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 

-  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ครู  
12 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 

- 64400 
 
- 
 
 

9,500 
 

600 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

65,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวันครู 12 คน x 50 บาท x 
1 มื้อ 

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำ
ทาง 6 คัน x 3,900 บาท 

- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่สำคัญ 202 คน x 
150 บาท 
5.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงาน  

- กระดาษดับเบิ้ล A 1 รีม 
- กระดาษโฟโต้ HIJETA4 150 แกรม 

(1/100) 1 แพค 
- ถุงขยะหนา 30*40 นิ้วว (1 กก.) x 2 

แพค x 75 บาท 
- โพสอิท แฟลก็ซ์ 0.5*1.7 นิ้ว 683-4 3M 

x 1 แพค x 60 บาท 

600 
 

23,400 
 

30,300 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

135 
255 

 
150 

 
60 

6 กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับ ป.4-6 
6.1 ค่าวัสดุในการเตรียมงาน 
6.2 ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับนักเรียน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียน x 
222 คน x 25 บาท  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครู 8 คน x  
25 บาท  

- ค่าอาหารกลางวันครู 8 คน x 25 บาท  
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ 
- ค่าเหมาจ่ายรถรับจ้าง x 6 คันx 6,000 

บาท   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 

5,550 
 

200 
 

200 
21,000 
36,000 

 
 

2,050 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

65,000 

7 กิจกรรมที่ 7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับ ม.1 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษา 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารบันทึกแหล่ง

เรียนรู้ 
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 

จำนวน 4 คัน x 3,000 บาท 

 
 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 

2,500 
- 
 

12,000 
 
 

 
 
- 

2,780 
 
- 
 
 

35,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 90 คน x 50 
บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 90 
คน x 30 บาท x 1 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวันครู 13 คน x 180 บาท 
x 1 มื้อ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู 13 คน x 
35 บาท จำนวน x 1 มื้อ 

- ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ นักเรียนและครู 
103 คน x 75 บาท 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

4,500 
 

2,700 
 

2,340 
 

455 
 

7,725 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

8 กิจกรรมที่ 8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินการตามกิจกรรมฯ ระดับ ม.2 
5.1 ค่าเช่าเหมายานพาหนะ 4 คัน x 5,000 
บาท 
5.2 ค่าอาหารนักเรียนและครู 103 คน x  
100 บาท 
5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

- ค่าบัตรเขา้สถานที่ 
- ป้ายไวนิล 2x3 ม.  
- สายแขวนบัตรนักเรียน 
- ค่ากระดาษเอ4 x 2 รีม x 135 บาท 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
 

10,300 
 
 

2,780 
750 

- 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

900 
270 

35,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุป และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 222,400 7,600 230,000 

สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
โอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
ความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญ
ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

3) ประเมินความพึงพอใจ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ 

 3. นักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้นอก
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
             (นางจันทร์ดี  คำสัจ)                    (นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล) 
        ครชูำนาญการ      ครูชำนาญการพิเศษ 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอกิจกรรม           (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอ
กิจกรรม 
 (นายอานนท์  อุทธิยา)        (นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ) 
            คร ู                ครูชำนาญการ 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้ เสนอกิจกรรม  
                                    (สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์) 
                                    ครูอัตราจ้าง 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรม ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 032.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง  ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่ 
เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน  
 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งจะ
ช่วย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจน
ได้รับการศึกษาแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น   
      ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประสบการณ์โดยตรงกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของตนเองจากสถานที่จริง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 80 คน 
2. คณะครู จำนวน 15 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเนื้อหา/กิจกรรม/วิธีการ/เอกสาร/วัสดุ/

อุปกรณ/์บุคลากร 
1,000 ก.ค. 2565 นายวิเชียร   

มอญแก้ว 
และคณะครูที่
สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1-3 

2 กำหนดวัน  วัน เวลา สถานที่ - ส.ค. 2565 
3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้วิทยากรพาหนะ - ม.ค. 2566 
4 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 99,000 มี.ค-เม.ย. 

2566 
5 ติดตาม/ประเมินผล - เม.ย. 2566 
6 สรุปรายงาน - เม.ย. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 100,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ    จำนวน 100,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดเนื้อหา/กิจกรรม/วิธีการ/
เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์/บุคลากร 

- กระดาษ เอ4 x 5 รีม x 144 บาท 
- กระดาษการ์ดสี 180 แกรม 1 ห่อ 
- ปกพลาสติกใส เอ4 1 ห่อ 

- 
 

- 
 

 
 

720 
120 
160 

1,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2. กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน  วัน เวลา สถานที ่ - - - - 
3. กิจกรรมที่ 3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้

วิทยากรพาหนะ 
- - - - 

4. กิจกรรมที่ 4 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง x 2 คัน 
x 35,000 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 80 คน x 240 บาท x  
5 วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 15 คน x 240 บาท x 5 วัน 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ 

 
 
- 
 

48,000 
 

18,000 

 
 

70,000 
 
- 
 
- 

23,000 

- 
 

99,000 

5. กิจกรรมที่ 5 
ติดตาม/ประเมินผล 

- - - - 

6. กิจกรรมที่ 6 
สรุปรายงาน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 66,000 93,000 1,000 100,000 
หนึ่งแสนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
➢ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 
➢ สวนสยามอะเมซิ่งพาร์ค กรุงเทพมหานคร 
➢ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
➢ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จ.เพชรบุรี 
➢ บ้านรักทะเล  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
➢ นั่งรถไฟสถานีรถไฟวังก์พง-สถานีรถไฟปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ตลาดนำวัดลำพญา จ.นครปฐม 
➢ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี  

 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรง 
2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
โอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
ความตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสำคัญของสถานที่สำคัญต่าง ๆ  
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการ
เรียนรู้ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
 3. นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที ่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู ้ที ่ได้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                         (นายวิเชียร  มอญแก้ว) 
                                      ครู  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
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โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  032.3 
กิจกรรม  เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 
ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง  ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่ 
เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน  
 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งจะ
ช่วย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจน
ได้รับการศึกษาแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น   
      ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประสบการณ์โดยตรงกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของตนเองจากสถานที่จริง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 80 คน 
2. คณะครู จำนวน 15 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  4. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเนื้อหา และเตรียมกิจกรรม 

 
ก.ค. 2565 นายวิเชียร   

มอญแก้ว 
และคณะครูที่
สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  
1-3 

2 กำหนดวัน  วัน เวลา สถานที่ - ส.ค. 2565 
3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้วิทยากรพาหนะ - ม.ค. 2566 
4 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 
50,000 มี.ค-เม.ย. 

2566 
5 ติดตาม/ประเมินผล - เม.ย. 2566 
6 สรุปรายงาน - เม.ย. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน. 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่าย ปีกศ.2564)  จำนวน 50,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดเนื้อหา และเตรียมกิจกรรม - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน  วัน เวลา สถานที ่ - - - - 
3. กิจกรรมที่ 3 ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้

วิทยากรพาหนะ 
- - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4. กิจกรรมที่ 4 นำนักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง x 1 คัน 
x 35,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูและนักเรียน 
95 คน x 25 บาท x 4 มื้อ 

- ค่าอาหาร ครูและนักเรียน 95 คน x 30 บาท 
x 2 มื้อ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

35,000 
 

7,600 
 

5,700 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1,700 

50,000 

5. กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6. กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 48,300 1,700 50,000 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ 
➢ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 
➢ สวนสยามอะเมซิ่งพาร์ค กรุงเทพมหานคร 
➢ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
➢ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จ.เพชรบุรี 
➢ บ้านรักทะเล  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
➢ นั่งรถไฟสถานีรถไฟวังก์พง-สถานีรถไฟปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ตลาดนำวัดลำพญา จ.นครปฐม 
➢ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี  

 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรง 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



262 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
โอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคน มี
ความตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสำคัญของสถานที่สำคัญต่าง ๆ  
4) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการ
เรียนรู้ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
 3. นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที ่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู ้ที ่ได้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                         (นายวิเชียร  มอญแก้ว) 
                                      ครู  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ห้องเรียนมาตรฐาน   033 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โรงเรียน
ต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จะต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนจะต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่น่าเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งครูผู้สอน
สามารถใช้วัสดุจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์พร้อมสำหรับการจัดการเรียน
การสอนให้การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องเรียนระดับปฐมวัย และห้องเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน  
 3. เพื่อให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์ครบ 
ทันสมัยประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

1. ห้องเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-ม.3 ทุกห้องเรียน 
2. ครู และนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2-ม.3 ทุกคน  

        เชิงคุณภาพ   
1. ห้องเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของห้องเรียนคุณภาพ 
2. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ที ่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 
3. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ครบ ทันสมัยประสิทธิภาพ 
4. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุข 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และ
วางแผนการดำเนินการ 

- พ.ค. 2565 วิชาการสายชั้นทุกระดับ 

2 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระ และวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน  

- พ.ค. 2565 วิชาการสายชั้นทุกระดับ 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ 
กิจกรรมระดับปฐมวัย 

21,000 ครั้งที่ 1 
พ.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 
พ.ย. 2565 

ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  
รักงาม และครรูะดับปฐมวัย
ทุกคน 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ 
กิจกรรมระดับชั้น ป.1-3 

70,000 นางสาวเตือนใจ  
เธียรประมุข และ 
ครรูะดับชั้น ป.1-3 ทุกคน 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ 
กิจกรรมระดับชั้น ป.4-6 

77,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ  
และครรูะดับชั้น ป.4-6 ทุกคน 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ 
กิจกรรมระดับชั้น ม.1-3 

117,000 นางสาวเกศรินทร์  
เยาว์ธานี และครรูะดับชั้น ม.
1-3 ทุกคน 

7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร และงานวิชาการ 
8 สรุปและรายงานผล - เม.ย. 2566 วิชาการสายชั้นทุกระดับ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 285,000 บาท 
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5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 285,000 บาท 
    มาจากแหล่งงบประมาณ 
 (✓)  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 200,000 บาท 
 (✓)  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564) จำนวน   85,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และวางแผนการ
ดำเนินการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และวัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ สำหรับนักเรียน
ชั้นปฐมวัย 
3.1 ระดับชั้นอนุบาล 2 x 20 คน x 350 บาท 
3.2 ระดับชั้นอนุบาล 3/1 x 20 คน x 350 บาท 
3.3 ระดับชั้นอนุบาล 3/2 x 20 คน x 350 บาท 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,000 
7,000 
7,000 

21,000 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ สำหรับนักเรียน
ชั้น ป.1-3 
4.1 ระดับชั้น ป.1/1 x 32 คน x 350 บาท 
4.2 ระดับชั้น ป.1/2 x 32 คน x 350 บาท 
4.3 ระดับชั้น ป.2/1 x 32 คน x 350 บาท 
4.4 ระดับชั้น ป.2/2 x 32 คน x 350 บาท 
4.5 ระดับชั้น ป.3/1 x 36 คน x 350 บาท 
4.6 ระดับชั้น ป.3/2 x 36 คน x 350 บาท 

- -  
 
 

11,200 
11,200 
11,200 
11,200 
12,600 
12,600 

70,000 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ สำหรับนักเรียน
ชั้น ป.4-6 
5.1 ระดับชั้น ป.4/1 x 37 คน x 350 บาท 
5.2 ระดับชั้น ป.4/2 x 35 คน x 350 บาท 
5.3 ระดับชั้น ป.5/1 x 40 คน x 350 บาท 
5.4 ระดับชั้น ป.5/2 x 39 คน x 350 บาท 

- -  
 
 

12,950 
12,250 
14,000 
13,650 

77,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5.5 ระดับชั้น ป.6/1 x 34 คน x 350 บาท 
5.6 ระดับชั้น ป.6/2 x 35 คน x 350 บาท 

11,900 
12,250 

6 กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุฝึก/สอน/สอบ สำหรับนักเรียน
ชั้น ม.1-3 (จำนวน 260 คน) 
6.1 ระดับชั้น ม.1/1 x 31 คน x 450 บาท 
6.2 ระดับชั้น ม.1/2 x 31 คน x 450 บาท 
6.3 ระดับชั้น ม.1/3 x 31 คน x 450 บาท 
6.4 ระดับชั้น ม.2/1 x 30 คน x 450 บาท 
6.5 ระดับชั้น ม.2/2 x 30 คน x 450 บาท 
6.6 ระดับชั้น ม.2/3 x 30 คน x 450 บาท 
6.7 ระดับชั้น ม.3/1 x 36 คน x 450 บาท 
6.8 ระดับชั้น ม.3/2 x 41 คน x 450 บาท 

- -  
 
 

13,950 
13,950 
13,950 
13,500 
13,500 
13,500 
16,200 
18,450 

117,000 

7 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
8 กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 285,000 285,000 
สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
9. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ห้องเร ียน ร ้อยละ 90 ข ึ ้นไป ผ ่านเกณฑ์
มาตรฐานของห้องเรียนคุณภาพ 
2) ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป จัดบรรยากาศการเรยีนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3) ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ครบ 
ทันสมัยประสิทธิภาพ 
4) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1) การสังเกต 
2) การนิเทศ  

1) ภาพบรรยากาศใน
ห้องเรียน 
2) แบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องเรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องเรียน 
 2. นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน  
 3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ได้อย่างหลากหลาย มีสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์ครบ ทันสมัย
ประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
       (ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รกังาม)   (นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข) 
            คร ู          ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
(นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ) 

ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 

คร ู
 
 

         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ   จัดสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   034 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (    ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ร้อยละของครูที่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหนา้สายชั้น และงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โรงเรียน
ต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 การเรยีนการสอนในปัจจุบัน ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จะต้องอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศท่ีน่าเรียน ซึ่งจะส่งผล
ให้นักเรียนได้รับพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรู้ รวมถึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ดังนั ้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี ้ขึ ้น  เพื ่อจัดหาสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องเรียน และบริเวณรอบห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้ง
ด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ เพ่ือนำมาส่งเสริม สนับสนุนให้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการการจัดการเรียนการสอน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

ห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ม.3 รวมถึงห้องเรียนพิเศษ จำนวน 27 ห้อง 
 

        เชิงคุณภาพ   
ห้องเรียนทุกห้อง ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้การ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และ
วางแผนการดำเนินการ 

- พ.ค. 2565 หัวหน้าสายชั้น คณะครูแต่ละ
สายชั้น และครู ผู้รับผิดชอบ
ห้องเรียนพิเศษ 

2 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดบรรยากาศชั้นเรียน 

- พ.ค. 2565 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับปฐมวัย 

6,000 พ.ค. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ และคณะ
ครูปฐมวัย 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ป.1-3 

12,000 นางกนิษฐา  มาไกล และคณะ
ครูระดับ ป.1-3 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ป.4-6 

12,000 นายจันทรัตน์  วงชารี และ
คณะครูระดับ ป.4-6 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ม.1-3 

16,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน และ
คณะครูระดับ ม.1-3 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษ 

8,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
และครู ผู้รับผิดชอบห้องเรียน
พิเศษ ทั้ง 4 ห้องเรียน 

8 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- มิ.ย. 2565 หัวหน้าสายชั้น และงาน
วิชาการ 

9 สรุปและรายงานผล - มิ.ย. 2565 
รวมงบประมาณทั้งหมด 54,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 54,000 บาท 
    มาจากแหล่งงบประมาณ 
 (✓)  งบอุดหนุนรายหัว     จำนวน 23,000 บาท 
 (✓)  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 31,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน 
และวางแผนการดำเนินการ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
งานวิชาการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับปฐมวัย 

- ห้องเรียนปฐมวัย 3 ห้อง x 2,000 บาท 

- -  
 

6,000 

6,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ป.1-3 

- ห้องเรียน ป.1-3 x 6 ห้อง x 2,000 บาท 

- -  
 

12,000 

12,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ป.4-6 

- ห้องเรียน ป.4-6 x 6 ห้อง x 2,000 บาท 

- -  
 

12,000 

12,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ระดับ ม.1-3 

- ห้องเรียน ม.1-3 x 8 ห้อง x 2,000 บาท 

- -  
 

16,000 

12,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษ 

- ห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง x 2,000 บาท 

- -  
 

8,000 

8,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 54,000 54,000 

ห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ม.3 รวมถึงห้องเรียนพิเศษทุกห้องเรียน  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
9. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ม.3 รวมถึง
ห้องเรียนพิเศษทุกห้องเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ได้รับการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1) การสังเกต 
2) การนิเทศ  

1) ภาพบรรยากาศใน
ห้องเรียน 
2) แบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องเรียนทุกห้องมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. ห้องเรียนทุดห้องเสริมสร้างบรรยากาศในการการจัดการเรียนการสอน 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
            (นางจันทร์ดี  คำสัจ)                   (นางกนิษฐา  มาไกล) 
        ครชูำนาญการ           ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
       (นายจันทรัตน์  วงชารี)   (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
            คร ู     ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 

คร ู
 
 

         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 035 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/

ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็น

สำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดโรงเรียนต้องจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เ รียน โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา 
ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะจัดในสถานศึกษาแล้ว การส่งเสริมประสบการณ์นอก
สถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้สอนนำมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้ และความสำเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียนยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อมูลที่
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านการสอนของครู และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา การแข่งขันด้านความรู้ และทักษะทางวิชาการของนักเรียนมีความสำคัญต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน จะทำให้นักเรียนรู้จักตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยังเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะเพื ่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์แ 

 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

 2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 

       เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) 

อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
2. นักเรียน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางทักษะและประสบการณ์ตรงที่

เกิดจากการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
3. สังคม ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และยอมรับในผลงานทางความเป็น

เลิศด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์ 

เยาว์ธานี และงาน
บริหารวิชาการ 

2 ส่งเสริมทักษะวิชาการระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

30,000 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

3 ส่งเสริมทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

20,000 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

4 ส่งเสริมทักษะวิชาการระดับชาติ 50,000 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 

5 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุป และรายงานผล - เม.ย. 2566 นางสาวเกศรินทร์ 

เยาว์ธานี  
 รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 100,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 80,000 บาท 
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

- - - - 
โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด

 สพ
ป.ช

ร. 
3



274 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมทักษะวิชาการระดับ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

- ค่าวัสดุฝึก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ปฐมวัย 2 ระดับชั้น รวม 10 กลุ่ม x 2,625 
บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำ
ทาง จำนวน 8 คัน x 400 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ครู 11 คน x 50 บาท 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 

3,200 
 

550 

 
 

26,250 
- 

30,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมทักษะวิชาการระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- ค่าวัสดุฝึก (ถัวจ่ายตามรายการแข่งขัน) 
- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำ

ทาง จำนวน 5 คัน x 1,000 บาท 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 

15,000 

20,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะวิชาการ
ระดับชาติ (ถัวจ่ายตามรายการแข่งขัน) 

- ค่าวัสดุฝึก  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน จำนวน 3 วัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู จำนวน 3 วัน 
- ค่าท่ีพัก 2 คนต่อรายการแข่งขัน 
- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำ

ทาง จำนวน 2 คัน x 3,800 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
- 

12,000 
6,000 

- 
 
 
 
 

8,000 
7,600 

 
12,000 

 
 

4,400 

50,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุป และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
18,000 36,350 45,650 100,000 

หนึ่งแสนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด / โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา / โรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 / จังหวัดที่มีการแข่งขันระดับชาติ 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถ
สร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/โครงงาน 
(กลุ่มหรือเดี่ยว) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

2.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับต่าง ๆ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ได้มีโอกาสแสดงทักษะและ
ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) ประเมินผล 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนเกิดทักษะ และประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สังคม ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ และยอมรับในผลงานทางความเป็นเลิศด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
                                       คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    เสริมทักษะด้านดนตรี (การเรียนรู้ด้านดุริยางค์ศึกษาและวงโยธวาทิต)  036 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/

ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
   ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายยุทธนา  กันทาเดช 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ค้นพบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งการเรียนดนตรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมทางดนตรีสร้าง  
อุปนิสัยที่ดี ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดนตรีสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมท่ีดีได้จากการ
ใช้ประโยชน์ของดนตรีที่เหมาะสม ซึ่งในสภาวะปัจจุบันสังคมไทยครอบครัวส่วนใหญ่ขาด  ความเข้มแข็ง 
เยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้ขาดความอดทน  ขาดสมาธิ และขาด
ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่
สามารถช่วยพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพ และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อ  เยาวชนที่จะเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 
 ปัจจุบันวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านป่าเหมือด มีความขาดแคลนเครื่องดุริยางค์ และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ทำให้การส่งเสริมทักษะดนตรีด้านวงโยธวาทิตไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 
การซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดุริยางค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่อง
ดุริยางค์ ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะด้านวงโยธวาทิตอย่างเต็มที่ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียนและชุมชนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีดุริยางค์ และดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)  
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะทางดนตรีให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียนและชุมชนได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  1. เครื่องดุริยางค์ และวงโยธวาทิต มีคุณภาพ จำนวน 30 เครื่อง 
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  2. นักเรียนวงโยธวาทิต และนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรี จำนวน 60 คน 
       เชิงคุณภาพ   
  1. เครื่องดุริยางค์ และวงโยธวาทิต ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการฝึกซ้อม 
  2. นักเรียนวงโยธวาทิต และนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรี ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มี
ความสามารถด้านดนตรีดุริยางค์ ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุม 

เพ่ือดำเนินกิจกรรม  
- มิ.ย. 2565 นายยุทธนา กันทาเดช 

และคณะ 
2 จัดหาร้าน ประสานร้านดนตรี กำหนดวัน  

เวลา เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรี และซ่อมแซม
เครื่องดนตรี 

- ก.ค. 2565 

3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 จัดหาซื้อและซ่อมแซมเครื่องดุริยางค์ 
และดนตรีสากล(วงโยธวาฑิต) 

180,000 
 
 

ก.ย. 2565 

4 ติดตาม/ประเมินผล - ก.พ. 2566 
5 สรุปรายงาน - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 180,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 180,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา ปีกศ.2565  จำนวน 50,000   บาท 
      ( ✓ )  งบอุดหนุน (เหลือจ่ายปีกศ.2564 ) จำนวน 130,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประชุม เพื่อดำเนินกิจกรรม 

- - 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาร้าน ประสานร้านดนตรี 
กำหนดวัน  เวลา เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรี และ
ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3.1 ซ่อมแซมเครื่องดุริยางค์  

- น้ำมันหล่อลื่นทรอมโบน 2 ขวด x 295 บาท         
- น้ำมันหล่อลื่นทรัมเปต็ 2 ขวด x 295 บาท 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

590 
590 

180,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ลิ้นแซกเทเนอร์ 2 กล่อง x 625บาท 
- ลิ้นแซกอัลโต้ 2 กล่อง x 850 บาท 
- สายเป่าเมโลเดียน 7 สาย x 398   
- ไม้ตีกลองสะแนร์ Marching จำนวน 2 คู่ x 

490 บาท 
- ไม้ตีกลองใหญ่ Marching จำนวน 4 คู่ x 

550 บาท 
3.2 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) 

- ยูโฟเนียม 1 เครื่อง x 25,000  
- กลองควอท 4 ใบ พร้อมสายสะพาย 2 ชุดx 

11,000 บาท 
- คาริเนต 1 เครื่อง x 24,500 บาท 
- แซกโซโฟน 1 เครื่อง x 8,500 บาท 
- กีต้ารเ์บส 1 เครื่อง x 8,970 บาท 
- กีต้ารไ์ฟฟ้า 2 เครื่อง x 11,475 บาท 
- แอมเบส 1 เครื่อง x 7,650 บาท 
- แอมกีต้าร ์1 เครื่อง x 8,800 บาท 
- ฟรุต 2 เครื่อง x 5,767 บาท 

3.3 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล  
- ทรัมเปต็ จำนวน 3 เครื่อง 
- สะแน จำนวน 1 เครื่อง 
- แซก จำนวน 1 เครื่อง 
- คาริเนต จำนวน 1 เครื่อง 
- กลองควอททอม จำนวน 1 เครื่อง 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30,000 
 

1,250 
1,700 
2,786 
980 

 
2,200 

 
 

25,000 
22,000 

 
24,500 
8,500 
8,970 
22,950 
7,650 
8,800 
11,534 

- 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 30,000 - 150,000 180,000 
หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในเขตบริการ 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



279 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) เครื่องดุริยางค์ และวงโยธวาทิต ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการฝึกซ้อม 
 2) นักเรียนวงโยธวาทิต และนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ดนตรี ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถด้านดนตรี
ดุริยางค์ ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เครื่องดนตรีดุริยางค์ และดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)ได้รับการซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์
ประกอบวงโยธวาทิตท่ีพร้อมใช้งาน  
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางดนตรี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียนและชุมชนได้ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายยุทธนา  กันทาเดช) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    แข่งขันกีฬาสีภายใน 037 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจันทรัตน์  วงชารี และนายภัทรวุธ  พ้นภัย 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนกันยายน - ธันวาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการ 
คิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
 ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญ
ของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็น
วิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 ดังนั ้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงมีโครงการการแข่งขันกีฬาสีขึ ้น  เพื ่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีน้ำใจ
นักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เล่น
กีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
   
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



281 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

        เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 
  2. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - มิ.ย. 2565 นายจันทรัตน์  

วงชารี  
นายภัทรุธ พ้นภัย 
และคณะ 

2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - มิ.ย. 2565 
3 กำหนดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  - ก.ค. 2565 
4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินงาน

ตามโครงการ 
50,000 ก.ย-ธ.ค. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล - ธ.ค. 2565 
6 สรุปรายงาน - ม.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 50,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงานตาม
โครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

สีภายใน 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ดำเนินงานตามโครงการกีฬาสีภายใน 
4.1 จัดเตรียมสนามแข่งขัน 
4.2 จัดทำสถานที่และพิธีเปิด 
4.3 สนับสนุนกลุ่มสี x 4 สี x 3,500 บาท 
4.4 ถ้วยรางวัล 
4.5 เหรียญรางวัล/ของรางวัล 
4.7 วัสดุอุปกรณ์กีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6,000 
4,000 
14,000 
6,000 
15,000 
1,000 

50,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.8 กระดาษ A4 x 5 รีม x 144 บาท 
4.9 กระดาษชาร์ดสีแผ่นใหญ่ 110g สีฟ้า x 
20 แผ่น x 15 บาท 
4.10 ปากกาเคมี 12 แท่ง x 20 บาท 
4.11 กระดาษการ์ดปกสีขาว A4 160แกรม 
(1/100) x 2 ริม x 120 บาท  
4.12 ค่าน้ำดื่ม ในกาจัดกิจกรรม 20 ถัง x 15 
บาท 
4.13 อาหารคณะกรรมการตัดสินกีฬา 10 คน 
x 50 บาท x 1 มื้อ 
4.14 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสินกีฬา 10 คน x 20 บาท 
x 2 มื้อ 
4.15 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแขกมาร่วม
งาน จำนวน 20 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 
4.16 ค่าน้ำแข็ง 

 
 
 
 
 
 

300 
 

500 
 
 

400 
 

800 
 

500 

720 
300 

 
240 
240 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
 2,500 47,500 50,000 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ชุมชน ผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย เล่นกีฬาตามกติกาอย่าง
ถูกต้อง 
2) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
สุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

1) สังเกต 
2) ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โรง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายจันทรัตน์  วงชารี) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  แข่งขันกีฬากลุ่ม 038 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร  มอญแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมกีฬาไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยจะใช้
กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพของคน พัฒนากำลังคน และแรงงาน ซึ่งได้กำหนดทิศทางและแผน  คือ 
การสนับสนุนการกีฬาให้กระจายออกไปสู่ภูมิภาคและส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสเล่น
กีฬาเพื่อออกกำลังกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อม ๆ กับการป้องกันและลดปัญหาการติดยาเสพติดให้โทษ
และการใช้ยาในทางที่ผิด  และเพื่อเป็นการพัฒนาระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติให้มีมาตรฐานการเล่น
ทัดเทียมกับอารยะประเทศ ตามนโยบายดังกล่าว  
 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล 
ตะกร้อ กรีฑา วอลเลย์บอล แอโรบิก ในโรงเรียน เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬา 
และเป็นการพัฒนากีฬาในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา มีความรู้
กติกาของกีฬาชนิดต่าง ๆ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและพัฒนาการกีฬาระยะยาวนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะด้านกีฬา
โดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะด้านกีฬาโดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี  ร่างกายแข็งแรง มีทักษะด้าน

กีฬาต่าง ๆ โดยเข้าร่วมเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะครูทุกคน 

2 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ - พ.ค. 2565 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ย. 2565 
4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 60,000- พ.ย. 2565 – 

ม.ค. 2566 
- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะครูทุกคน 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - มีนาคม 2566 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 60,000 บาท 

 
5. งบประมาณรายรับทั้งหมด จำนวน 60,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ ) งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)     จำนวน 60,000  บาท 
 
6 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการฯ - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ - - - - 
3. กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน -    
4. กิจกรรมที่ 4 

ดำเนินงานตามแผนฯ 
4.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่ม  

- ค่าจ้างเหมาบริการแต่งหน้า ค่าเช่าชุด และค่า
ป้ายไวนิลขบวนพาเหรด กองเชียร์  

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถรับส่ง 
- ค่าอาหารกลางวันนักกีฬา 250 คน x 30 บาท 

x 5 มื้อ (รอบคัดเลือกและรอบชิง) 

-  
 
 

15,000 
 

5,000 
37,500 

 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 

60,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.2 วัสดุฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ  - 2,500 
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 57,500 2,500 60,000 
หกหม่ืนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด/สนามกีฬากลาง 

 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มเครือค่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ 
   
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพ 
พลานามัยที่ดี  ร่างกายแข็งแรง มีทักษะด้าน
กีฬาต่าง ๆ โดยเข้าร่วมเป็นตัวแทนการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ 
2) นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 

1) การสังเกต 
2) การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

1) แบบสังเกต 
2) ผลงานและรางวัล
ที่ได้รับ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้มีทักษะด้านกีฬา และเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัย 
 3. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เล่นกีฬาตามกติกาอย่างถูกต้อง 
 4. นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา โดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายวิเชียร  มอญแก้ว) 
                                     ครู  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา กิจกรรม แข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างห้องเรียน 039.1 
ลักษณะโครงการ          ( ✓) โครงการใหม่           (    ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมกีฬาไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยจะใช้
กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพของคน พัฒนากำลังคน และแรงงาน ซึ่งได้กำหนดทิศทางและแผน คือ 
การสนับสนุนการกีฬาให้กระจายออกไปสู่ภูมิภาคและส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสเล่น
กีฬา เพื่อออกกำลังกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อม ๆ กับการป้องกันและลดปัญหาการติดยาเสพติดให้โทษ
และการใช้ยาในทางที่ผิด  และเพื่อเป็นการพัฒนาระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติให้มีมาตรฐานการเล่น
ทัดเทียมกับอารยะประเทศ ตามนโยบายดังกล่าว  
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน เป็นการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาในสถานศึกษา 
และเพ่ือจะพัฒนาทักษะกีฬาไปใช้การแข่งขันกีฬากลุ่ม กีฬาสี เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมกีฬา และเป็นการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะ
พื้นฐานด้านกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและพัฒนาการกีฬาในระยะยาว 
นำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดกิจกรรมนนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ทักษะ
กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียนประจำปีของโรงเรียนบ้านป่าเหมือดอย่างมีคุณภาพ  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ทักษะกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนและครู บุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
4. เพื่อให้นักเรียนและครู บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนระดับชั้น ป.5- ม.3 ทุกคน 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้ทักษะกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รู้คุณค่าเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  - มิ.ย. 2565 นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
2 ดำเนินกิจกรรมตามแผน         15,000 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 
2565 

นายภัทรวุธ  พ้นภัย 

3 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ - ส.ค. 2565 นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  15,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   จำนวน 15,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม  

  - ของรางวัล และถ้วยรางวัล 
  - อุปกรณ์ตกแต่งสนามแข่งขัน 
  - อุปกรณ์กองอำนวยการ 
  - จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ 
  - น้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับนักกีฬา 
  - อุปกรณ์จัดทำพิธีเปิด - ปิด 
  - วัสดุอุปกรณ์ทำสนาม       

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,000 
2,000 

- 

 
5,000 
3,000 
2,000 

 
 

1,000 
1,000 

15,000 
 

    
    
    

 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 3,000 12,000 15,000 

หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ใช้ทักษะกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รู้คุณค่าเห็น
ความสำคัญของการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 

1) การสังเกตปฏิบัติจริงจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) การสังเกตการทำงาน

ร่วมกัน 
 

1) แบบสังเกต 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียนประจำปีอย่างมีคุณภาพ  

2. นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ทักษะกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนและครู บุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
4. นักเรียนและครู บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้

กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายภัทรวุธ  พ้นภัย) 
                            พนักงานราชการ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                      (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด   
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โครงการ    ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา กิจกรรม การเต้นแอโรบิกเพ่ือความเป็นเลิศ  039.2 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจันทรัตน์  วงชารี 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยถือ
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 การเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาและสามารถ
พัฒนาทักษะให้มีความเป็นเลิศได้ จึงต้องมีการส่งเสริมการฝึกทักษะการเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับ
ต่าง ๆ  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการฝึกสอนนักเรียนให้
เป็นนักกีฬาเต้นแอโรบิก เพ่ือส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในการฝึกสอนการเต้นแอโรบิก 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้นักเรียน เพื ่อเข้าร ่วมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ในระดับต่าง ๆ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (แอโรบิก) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน 
  2. นักเรียนระดับ ม.1-3 จำนวน 20 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมทักษะในการเต้นแอโรบิค 
และได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับต่าง ๆ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  - พ.ค. 2565 นายจันทรัตน์   

วงศ์ชารี  2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ - พ.ค. 2565 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 จัดจ้างวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในสาขาเฉพาะ (แอโรบิก) จำนวน 1 คน 
15,000 ภายในภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

4 ฝึกซ้อมนักเรียนให้มีทักษะการเต้นแอโรบิก - ตลอดปี
การศึกษา 2565 

5 ประเมินผล - มี.ค. 25656 
6 สรุปผลการดำเนินโครงการ - มี.ค. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 15,000   

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  15,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓)  เงินรายได้สถานศึกษา                  จำนวน 15,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาเฉพาะ (แอโรบิก) 25 ชั่วโมง x 400 บาท  
10,000 - - 10,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ฝึกซ้อมนักเรียนให้มีทักษะการเต้น 
แอโรบิก และร่วมแข่งขัน 
4.1 อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย 

- เครื่องสำอาง  
- อุปกรณ์ทำผม 
- ชุดใส่ทำการแสดง 10 ชุด x 250 บาท 
- ถุงเท้าสีขาว จำนวน 1 โหล  
- แฟลตไดร์ฟ 1 อัน 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1,000 
1,000 
2,500 
300 
200 

5,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
10,000 - 5,000 15,000 

หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรภายนอก 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะในการเต้นแอโร
บิก และได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ในระดับต่าง ๆ 

1) นิเทศ  
2) สังเกต  

1) แบบนิเทศ 
2) สังเกตการฝึกซ้อม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ในการฝึกสอนการเต้นแอโรบิก 
 2. โรงเร ียนมีการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้น ักเรียน เพื ่อเข้าร ่วมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับต่าง ๆ 

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                      (นายจันทรัตน์  วงชารี) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    แข่งขันคุณธรรม (สวดมนต์)  040 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/

โครงการ (กลุ่มหรือเดี่ยว) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพุทธมามกะ และประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยมาตราบ
จนเท่าทุกวันนี้ 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เห็นความสำคัญ และคุณค่าในการบรรยายธรรม 
การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่คู่มากับสังคมไทย ทำให้
เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นมรดกที่สำคัญ เป็นความภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยต้องร่วมใจกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ร่วมสืบสาน
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจ และตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ จึงส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกฝนด้านการบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพ่ือนำ
หลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างให้มีคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่การทำนุบำรุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ต่อไปได ้
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านขบวนการบรรยายธรรม 
และการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพตามมารยาทไทย เช่น การ
ประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพให้ถูกต้อง และเหมาะสม 
 3. เพื่อวางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการเตรียมการ
พร้อมไปประกวดในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน 
 2. ครูผู้ควบคุม จำนวน 2 คน 
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       เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีความรู้ในการบรรยายธรรม และการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ทำนองสรภัญญะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์ในระดับต่าง  ๆ

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  

เยาว์ธานี 2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ - มิ.ย. 2565 
3 จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน

การฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
500 ตลอดปี

การศึกษา 2565 
4 ฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการ - 
5 เข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด 2,500 ม.ค. 2566 
6 เข้าร่วมการประกวดระดับภาค 12,000 ม.ค.-ก.พ. 2566 
7 ประเมินผล - มี.ค. 2566 
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ - เม.ย. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 15,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว   จำนวน 15,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน 
- - 500 500 

4 กิจกรรมที่ 4 ฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการ - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20 คน x 50 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ครู x 2 คน x 50 บาท 

 
- 

1,000 
- 

 
1,400 

- 
100 

 
- 
- 
- 

2,500 

6 กิจกรรมที่ 6 เข้าร่วมการประกวดระดับภาค 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน x 3,500 บาท x 2 วัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน x 240 บาท x 2 วัน 

 
- 

960 

 
7,000 

- 

 
- 
- 

12,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 16 คน x 120 บาท 2 วัน 
- แฟลชไดร์ฟ จำนวน 1 อัน 

3,840 
- 

- 
- 

- 
200 

7. กิจกรรมที่ 7 ประเมินผล - - - - 
8 กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
5,800 8,500 700 15,000 

ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดท่าน้ำ อ.ป่า
แดด จ.เชียงราย) วัดเชียงยืน อ.เมืองเชียงราย และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวิเชตร์มณี 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนในโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ใน
การบรรยายธรรม และการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ของกลุ่มเป้าหมาย 
และได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

1) การสังเกต 
2) การประเมินผลจาก
การเข้าร่วมแข่งขัน 

1) แบบสังเกต 
2) เกียรติบัตร และ
รางวัลที่ได้รับ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านขบวนการบรรยายธรรม และการสวด
มนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
 2. นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพตามมารยาทไทย เช่น การประนมมือ การ
ไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพให้ถูกต้อง และเหมาะสม 
 3. นักเรียนมีรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการเตรียมการ
พร้อมไปประกวดในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 
                                    คร ู
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 041 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 

 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัด 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจันทรัตน์  วงชารี  
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนธันวาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการ 
คิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล 
ตะกร้อ กรีฑา วอลเลย์บอล แอโรบิก ในโรงเรียน เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬา 
และเป็นการพัฒนากีฬาในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา มีความรู้
กติกาของกีฬาชนิดต่าง ๆ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและพัฒนาการกีฬาระยะยาวนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงมีโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์
กีฬาในการฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพใน
การแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคุณภาพ 
สำหรับนักเรียนได้เล่นกีฬา และใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ในการเรียน และเล่นกีฬา
อย่างถูกต้อง รู้คุณค่า รู้จักรักษาของส่วนรวม 
 
4.กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - พ.ค. 2565 นายจันทรัตน์ วงชารี  
2 ดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 30,000 มิ.ย. 2565 
3 ติดตาม/ประเมินผล - มิ.ย. 2565 
4 สรุปรายงาน - ก.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

2.1 ตาข่ายโกฟุตบอล 2.44*7.32 เมตร x 2 ผืน x 
2,350 บาท 
2.2 ตาข่ายแฮนบอล เส้นใหญ่ (TH) 2 ผืน x 1,550 
บาท 
2.3 ที่สูบบอล 2 อัน x 179 บาท 
2.4 เนตตะกร้อMN 701 มาราธอน รุ่นฝึกซ้อม 2 
กล่อง x 350 บาท 
2.5 เนตวอลเลย์บอลMV 002 มาราธอน 1 ชุด 
2.6 ฟุตบอล MIKASA NO.4 x 5 ลูก x 560 บาท 
2.7 ฟุตบอล หนังอัด SWL310S MIKASA NO.5 x 5 
ลูก x 890 บาท 
2.8 ตะกร้อ MT 201 มาราธอน(TH) x 10 ลูก x 420 
บาท 

- -  
4,700 

 
3,100 

 
358 
700 

 
672 

2,800 
4,450 

 
4,200 

 
2,180 

30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.9 วอลเลย์บอล MVA 310 MIKASA x 2 ลูก x 
1,090 บาท 
2.10 ไม้แบดมินตัน DWL POWER FBT x 10 คู ่x 
390 บาท 
2.11 ลูกขนไก่สแตนดาดสีขาว 1/12 x 3 โหล x 320 
บาท 
2.12 ตาข่ายใส่บอลรวม ใหญ่ 20 ลูก(TH) x 4 อัน x 
160 บาท 
2.13 ฟุตซอล MIKASA (V) (TH) x 2 ลูก x 670 บาท 

 
3,900 

 
960 

 
640 

 
1,340 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 30,000 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ใช้
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ในการ
เรียน และเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง รู้
คุณค่า รู้จักรักษาของส่วนรวม 

1) สังเกต 
2) ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคุณภาพ 
สำหรับนักเรียนได้เล่นกีฬา และใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
 
   (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ  
                         (นายจันทรัตน์  วงชารี) 
                                       คร ู
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  ส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน ICT สำหรับครูยุคใหม่เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการสอน 042 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละครูที่มีการผลิต/จัดหา/ใช้ สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และความต้องการของนักเรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกริช  อ้ึงอภิธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคศตวรรษที ่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื ่อสาร ( Information Technology and Communications) ซึ ่งมี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ส ิ ท ธ ิ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร พ ัฒ น า ขี ด
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น
ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Excellence) และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
 ดังนั้นเพือ่ให้ครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวามรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมามีส่วนร่วม 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 40 คน  
 เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ และความต้องการของนักเรียน  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่าย ICT พร้อมทั้งเสนอโครงการเพ่ือ

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
- พ.ค. 2565 นายกริช  อ้ึงอภธรรม 

2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 สำรวจโปรแกรม/สื่อ/แอพพลิเคชั่น 
2.2 จัดหา – ซื้อ โปรแกรม/สื่อ/แอพพลิเคชั่น 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

นายกริช  อ้ึงอภธรรม 

3 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
4 สรุปและประเมินผล - เม.ย. 2566 ฝ่ายบริหาร 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่าย ICT พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1 สำรวจโปรแกรม/สื่อ/แอพพลิเคชั่น 
2.2 จัดหา – ซื้อโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการใช้ทางการ
ศึกษาโดยครูผู้สอนใช้กับผู้เรียนหรือบริหารจัดการ
การสอน (จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความ
ขอจัดซื้อในแต่ละครั้ง เนื่องจากต้องเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ครูต้องการได้รับการพัฒนาในแต่
ละครั้ง) 

- สื่อทางเทคโนโลยีเพ่ือการสอนหรือบริหาร
จัดการการเรียนการสอน 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

3,600 
 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีเพ่ือการสอนหรือ
บริหารจัดการการเรียนการสอน  
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ของคณะครูหรือนักเรียน 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 

4,400 
 
 
 
- 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 2,000 8,000  10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ และความต้องการของนักเรียน 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
3) การสัมภาษณ์ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเหมือด มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมามี
ส่วนร่วม 
 
   (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายกริช  อึ้งอภิธรรม ) 
                        เจ้าหน้าที่ ICT TALENT  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนและเครื่องฉายทึบแสง 043 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคศตวรรษที ่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื ่อสาร ( Information Technology and Communications) ซึ ่งมี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  
 เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงอุปกรณ์ประกอบสำหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ในการเรียนได้ครบ และ  
มีแนวโน้มจะชำรุดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพของอุปกรณ์ใช้มานานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เมื่อนำมาใช้
งานมีการชำรุดเพิ่มขึ้น และไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุงเนื่องจากมีค่าซ่อมบำรุงสูง โดยในปีภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของที่มีทั้งหมด และรวมถึงจอภาพ
มีการเสื่อมสภาพลง ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนที่นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ครบทุกคน ทำให้เกิดปัญหา
ในการเรียนการสอน รวมถึงความไม่พึงพอใจจากผู้ปกครองที่โรงเรียนไม่จัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ใช้
อย่างเพียงพอ ซึ่งหากโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบใหม่ จะทำให้นักเรียน
ได้มีอุปกรณ์ในการเรียนที่เพียงพอ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง ประกอบกับในการ
เรียนการสอนในบางวิชาจำเป็นต้องใช้สื ่อชนิดทึบแสงซึ่งทางโรงเรียนมีอุปกรณ์ฉายสื่อแบบทึบแสงไม่
เพียงพอ 
 ดังนั้น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่อง
ฉายแบบทึบแสง เพ่ือสนับสนุนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียนที่ขาดแคลน 
     2. เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        1. คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 
 2. เครื่องฉายทึบแสง จำนวน 2 เครื่อง 
        เชิงคุณภาพ   
        ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายกิตติคุณ  

แก้วคำฟู 
และคณะ 2 กำหนดสเปคคอมพิวเตอร์ - มิ.ย. 2565 

3 จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย
ทึบแสง 

120,000 มิ.ย.-ก.ย. 2565 

4 ดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ - มิ.ย.-ก.ย. 2565 
5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - ต.ค. 2565 นายกิตติคุณ  

แก้วคำฟู 6 สรุปผล และรายงานผล - ต.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 120,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( )  งบอุดหนุนรายหัว                      จำนวน   20,000 บาท 
      ( )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)             จำนวน 100,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กำหนดสเปคคอมพิวเตอร์ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครื่องฉายทึบแสง 
3.1 คอมพิวเตอร์แบบประกอบ 5 เครื่อง x 12,000 
บาท 
3.2 อุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วงอ่ืน ๆ  
3.3 เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่อง x 16,000 บาท 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

60,000 
 

8,000 
32,000 

120,000 

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์  - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 120,000 120,000 

หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน 
หมายเหตุ กิจกรรมที่ 3.2 จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความขอจัดซื้อในแต่ละครั้ง เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามอุปกรณ์ที่เสียหาย  ราคาถัวเฉลี่ยจาก
กิจกรรมที่ 3.1 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

สังเกต แบบสังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มคีอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียนที่ขาดแคลน 
     2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  โรง
เรีย
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โครงการ    จัดหาป้ายไฟประชาสัมพันธ์ 044 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 มิถุนายน 2565  – 30 สิงหาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 และมาตรา 23 ได้กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข” 
 การผลิตสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ให้น่าสนใจ และให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นทักษะที่สำคัญ และจำเป็น
ของครูในศตวรรษที่ 21 เพราะครูต้องใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในยุคของสื่อ
ดิจิทัล จะเรียนรู้ และมีความสนใจต่อการเรียนรู้ ในสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่มี อยู่ได้ง่าย 
เช่น โทรศัพท์มือถือ iPad และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ดังนั้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการผลิตสื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
นักเรียนด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ดี และทันสมัย มีเพียงพอต่อ
การใช้งานในโรงเรียน ที่จะพัฒนาทักษะ กระบวนเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่  ๆ ให้นักเรียนได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ดำรงชีวิตในโลกแห่งอนาคต และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่โรงเรียนนำมาติดตั้ง 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ ที่ไม่
จำกัดในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่ หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่
จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งสาร และรับสาร อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้
นอกห้องเรียน นอกสถานที่ หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
   1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 712 คน  
   2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
        เชิงคุณภาพ   
 ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไปเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอโครงการ

เพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
30 ม.ีค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

2 ดำเนินการตามโครงการ  1 มิ.ย. 2565- 
30 ส.ค. 2565 

นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

3 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม และประเมินผล 30 ม.ีค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
4 สรุปและประเมินผล 30 ม.ีค. 2566 ฝ่ายบริหาร 

รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓) งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้ง
เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ  
- ป้ายไฟวิ่งสีแดง Single Color 

Indoor/Outdoor) x 2 ชุดx 15,000 บาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30,000 

30,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 30,000 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไปเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
3) การสัมภาษณ์ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมชี่องทางการส่งสาร และรับสาร อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่ หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ) 
                                       คร ู  
 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ (True)  045 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.16 ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคศตวรรษที ่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื ่อสาร ( Information Technology and Communications) ซึ ่งมี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  
 เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์จาก
บริษัททรู ซึ่งมีการใช้งานและมีการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด จากปัญหาที่พบเจอในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น 
แต่ละห้อง พบว่า อุปกรณ์ส่วนประกอบชำรุด จอคอมพิวเตอร์มีอาการสั่น มีเส้นขึ้นที่หน้าจอ และโทรทัศน์
เกิดการชำรุดที่จอภาพ เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานและการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า  
 ดังนั้นทางฝ่าย ICT จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดหาจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ใหม่เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ทรู ใน
ห้องเรียน 
 2. เพ่ือจัดหาจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ มาทดแทนเครื่องที่ชำรุด 
     3. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ ทุกเครื่อง ในห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษทุกห้อง 
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 เชิงคุณภาพ   
        1. คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ ทุกเครื่อง พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
 2. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายกิตติคุณ  

แก้วคำฟู 
และคณะ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ

โทรทัศน์ 
50,000 ตลอดปี

การศึกษา 2565 
3 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

และโทรทัศน์ 
- ตลอดปี

การศึกษา 2565 
4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ  

แก้วคำฟู 5 สรุปผล และรายงานผล - เม.ย. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 50,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ (จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความขอ
จัดซื้อในแต่ละครั้ง เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นไป
ตามอุปกรณ์ที่เสียหาย) 

- - 50,000 50,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 50,000 50,000 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์  
ทุกเครื่อง พร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน  
2) ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1) สังเกต 
2) นิเทศ 
3 )  ประ เม ิ นความพึง
พอใจ 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 
3) แบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์
ของทรู ห้องเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ มาปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ทรู ในห้องเรียน 
 2. มีจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ มาทดแทนเครื่องที่ชำรุด 
     3. มีให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 046 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.16 ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคศตวรรษที ่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื ่อสาร ( Information Technology and Communications) ซึ ่งมี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  
 เนื่องด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ใน
บางพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่ครอบคลุม เนื่องจากขีดความสามารถของอุปกรณ์ส่งสัญญาณใน
แต่ละจุดอาจจะมีสัญญาณอ่ืน ๆ มารบกวน หรืออุปกรณ์ชำรุดจากการใช้งาน  
 ดังนั้นทางฝ่าย ICT จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ เพ่ือซ่อมบำรุง ปรับปรุง ขยายจุด
ส่งสัญญาณ เพื ่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเร ียนการสอนของครูในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ต ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื ่อมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
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 เชิงคุณภาพ   
        1. มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกจุดในโรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ

ดำเนินกิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 

และคณะ 
2 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ปรับปรุง  

ระบบอินเตอร์เน็ต 
10,000 ตลอดปี

การศึกษา 2565 
3 ดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง  

ระบบอินเตอร์เน็ต 
- ตลอดปี

การศึกษา 2565 
3 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
4 สรุปผล และรายงานผล - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 

 

5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)                   จำนวน 10,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 
ปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ต  
(จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความขอ
จัดซื้อในแต่ละครั้ง เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน  
ซึ่งเป็นไปตามอุปกรณ์ที่เสียหาย) 

- - 10,000 10,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง 
ระบบอินเตอร์เน็ต 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ทุกจุดในโรงเรียน 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุน 

1) สังเกต 
2) นิเทศ 
3)  ประเม ินความพึง
พอใจ 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบันทึกการนิเทศ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ของทรู ห้องเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ต ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีส ัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเร ียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการระบบสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์ในโรงเรียน  047 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           () โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.16 ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน 
ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านป่าเหมือดดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยแต่
ละปีการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้โรงเรียน
ดำเนินการผ่านระบบได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-OBEC การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการ
เรียนร่วม EMES ฯลฯ และ การดำเนินการสารสนเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน สำหรับระบบของ สพฐ. บาง
ระบบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและดำเนินการกับสารสนเทศค่อนข้างจำกัดโดยกำหนดการเปิด -ปิด
ระบบ กำหนดรูปแบบรายงานที่เป็นเฉพาะ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถนำสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ได้เท่าที่ควร ส่วนการให้บริการสารสนเทศภายในโรงเรียน หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนที่พัฒนาและปรับปรุงตามที่หน่วยงานที่โรงเรียนส่งข้อมูลให้
เผยแพร่  ซึ่งยังพบข้อมูล / สารสนเทศที่ได้ ยังไม่เป็นไปตามหลักสารสนเทศที่ดี กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง 
แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน มีการทำงานซ้ำซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการลงทุน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานระบบสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
จำเป็นของโรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื ่อเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์โรงเรียนแก่
ผู้ใช้งาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความสะดวก
ในการเข้าถึงสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 

และคณะ 
2 จัดหาซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบการบริหาร

จัดการสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์
ภายในโรงเรียน เช่าซื้อโดเมนและพ้ืนที่บน
ระบบคราวด์ 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2565 

3 ดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง  
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ห้องสมุดออนไลน์ภายในโรงเรียน 

- ตลอดปี
การศึกษา 

2565 
3 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
4 สรุปผล และรายงานผล - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (  )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปี กศ.2564)                 จำนวน 20,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ปรับปรุง 
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและห้องสมุด
ออนไลน์ภายในโรงเรียน  
2.1 เช่าซื้อโดเมนและพ้ืนที่บนระบบคราวด์   
2.2 วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 
(จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความขอจัดซื้อใน
แต่ละครั้ง เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตาม
อุปกรณ์ที่เสียหาย) 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

18,000 
- 

 
 
 
 

2,000 

20,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์
ภายในโรงเรียน เช่าซื้อโดเมนและพ้ืนที่บนระบบ
คราวด์ 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 18,000 2,000 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับ
ความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ
และห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียน 

1) บันทึกข้อมูล 
2) สังเกต 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบบันทึกข้อมูล 
2) แบบสังเกต 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็น ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
 2. โรงเรียนมีแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียน  
แก่ผู้ใช้งาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  เข้าค่าย ICT ระดับปฐมวัย 048 
ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สนสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจันทร์ดี  คำสัจ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทและมีความจำเป็นเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก  กระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้เล็งถึงความสำคัญของสิ่งนี้ จึงได้ดำเนินนโยบายให้เด็ก
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นถึงผลกระทบที่จะมีต่อตัวเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย  
 สืบเนื่องถึงการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน วิชา “วิทยาการคำนวณ” จังเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการที่จะให้เด็ก เข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด แผนกปฐมวัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการเข้าค่า ICT 
ระดับปฐมวัยขึ ้น เพื ่อนำมาส่งเสริม สนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 2. เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กปฐมวัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 58 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
 2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสื่อวิทยาการคำนวณที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



319 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - พ.ค. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

และคณะครูปฐมวัย
และครูICT 

2 เข้าค่าย ict 5,000 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 

3 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - ต.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการเข้าค่าย ict 
- ค่าทำป้ายไวนิล shoting game ตาราง
coding x 2 ชิ้น x 1,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูและ
นักเรียน 60 คน x 30 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 

 
- 
 
- 
 
- 

 
2,000 

 
1,800 

 
- 

 
- 
 
- 
 

1,200 

5,000 
 

3 กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 3,800 1,200 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  อาคารปฐมวัย  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะคร ูICT 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลย ี
2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กปฐมวัยได้รับการเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจันทร์ดี  คำสัจ) 

                                ครชูำนาญการ  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 049 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โลกในยุคศตวรรษที ่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื ่อสาร ( Information Technology and Communications) ซึ ่งมี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  
 เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  
 ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะในการซ่อมบำรุง และสามารถนำเครื่องที่นักเรียนซ่อม
บำรุงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการซ่อม ประกอบ บำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน 
     3. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเท่ า
เทียมกัน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        นักเรียนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 20 คน 
 เชิงคุณภาพ   
        1. นักเรียนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถซ่อม ประกอบ 
บำรุงคอมพิวเตอร์ได ้
 2. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ ้นไป เข้าถึงการใช้แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ

ดำเนินกิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 

และคณะ 
2 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 30,000 มิ.ย. 2565 
3 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 20,000 พ.ย. 2565 
4 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 30,000 ก.พ. 2565 
5 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์ 
- ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
7 สรุปผล และรายงานผล - เม.ย. 2566 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 80,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (  )  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน 60,000 บาท 
      (  )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)        จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 1 

- - 30,000 30,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 2 

- - 20,000 20,000 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 3 

- - 30,000 30,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 

- - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
7 กิจกรรมที่ 7 สรุปผล และรายงานผล     

รวมทั้งสิ้น 
- - 80,000 80,000 

แปดหม่ืนบาทถ้วน 
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2-4 จะมีรายการวัสดุตามบันทึกข้อความขอจัดซื้อในแต่ละครั้ง เนื่องจากวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามอุปกรณ์ท่ีเสียหาย 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนกิจกรรมชุมนุม
คอมพิวเตอร์ศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สามารถซ่อม ประกอบ บำรุง
คอมพิวเตอร์ได้ 
2) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึง
การใช้แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1) สังเกต 
2) นิเทศ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ มาปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2. นักเรียนมีทักษะการซ่อม ประกอบ บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
     3. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเท่าเทียม
กัน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 050.1 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียน 

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนอย่าง
เหมาะสม 

ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
นักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3.11 ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ของ
นักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการ
ทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร 
และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และถือเป็นภาระหน้าที่ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง  
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ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคมโดยการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื ่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 2) เพื ่อให้ครูและบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
 2. ครูสอนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน  
       เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนชั ้นอนุบาล 2 – ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ ้นไป ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป รู้จักตนเองและ
ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ประชุมคณะทำงาน และวางแผน
การดำเนินการ 

- เม.ย. – พ.ค. 
2565 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
และคณะ 

2 สำรวจ คัดกรอง จัดทำข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล จัดทำแบบ
ประเมิน SDQ 

1,000 พ.ค. 2565 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล 
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

3 เยี่ยมบ้านนักเรียน - พ.ค. – ก.ค. 
2565 

นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล 
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

4 ดำเนินงานด้านระบบคัดกรองเด็ก
ยากจน 

4,000 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

5 ดำเนินงานด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5,000 พ.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
นายภัทรวุธ พ้นภัย 
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา - พ.ค. 2565 - 

เม.ย. 2566 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- มี.ค. - เม.ย. 
2566 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

8 สรุปและรายงานผล - มี.ค. - เม.ย. 
2566 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และวางแผนการ
ดำเนินการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 สำรวจ คัดกรอง จัดทำข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล จัดทำแบบประเมิน SDQ  

- กระดาษ Double A A4  จำนวน 7 รีม x 135 
บาท  

- เครื่องเย็บกระดาษ HD-10 ตราม้า จำนวน 1 อัน 
x 55 บาท 

- -  
 

945 
 

55 

1,000 

3 กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานด้านระบบคัดกรองเด็ก

ยากจน  
- กระดาษ Double A A4 x 4 รีม x 135 บาท  
- หมึกแคนนอน G2010 สีดำ 1 ขวด x 530 บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีแดง 1 ขวด x 530 บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีน้ำเงิน 1 ขวด x 530 

บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีเหลือง 1 ขวด x 530 

บาท 
- แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง no.9350v x 7 อัน x 125 

บาท  

- -  
 

540 
530 
530 
530 

 
530 

 
875 

 

4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ซองขาวยาว 9/125 x 9 แพ็ค x 35 บาท  
- คลิปหนีบดำ 8มม.  #112 เอลเฟ่น 10 กล่อง x 15 

บาท  

315 
510 

5 กิจกรรมที่ 5 ดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

- กระดาษ Double A A4 x 4 รีม x 135 บาท  
- หมึกแคนนอน G2010 สีดำ 1 ขวด x 530 บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีแดง 1 ขวด x 530 บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีน้ำเงิน 1 ขวด x 530 

บาท 
- หมึกแคนนอน G2010 สีเหลือง 1 ขวด x 530 

บาท 
- แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง no.9350v x 8 อัน x 125 

บาท  
- กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง x 4 กล่อง x 320 บาท  
- รวดเสียบกระดาษหัวกลม 4 กล่อง x 10 บาท  

- -  
 

540 
530 
530 
530 

 
530 

 
1,000 

 
1,300 

40 

5,000 

6 กิจกรรมที่ 6 ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา - - - - 
7 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
8 กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา 
 2) นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) บันทึกข้อมูลในระบบ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบบันทึกข้อมูล โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ มีการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนมกีารดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูและบุคลากรที่เกี ่ยวข้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ) 
                               ครชูำนาญการ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรม ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี 050.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน
การศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนสภาพปัจจุบัน ผู้ปกครองฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็น
ปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนต้องให้การบริการและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนดังกล่าว 
โดยการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยอื่นทั้งภาครัฐ 
เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อผลการเรียนของนักเรียน การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับที่สูงขึ้น และการ
แก้ปัญหาออกกลางคันของนักเรียน         
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึง ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีความสามารถและมีความ
วิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร การฝึกฝนตนเองจนประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม 
ตลอดจนให้โอกาส แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับทุนการศึกษา และถือเป็นความภาคภูมิใจ
และเกียรติประวัติของนักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ การให้ความสำคัญและมีส่วน
ร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นม.1-3 ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี หรือมี
ฐานะยากจนได้รับทุนการศึกษา 

2. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นม.1-3 ที่ได้รับทุนการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญใน
การรับทุนการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี จำนวน 30 คน 
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       เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนระดับชั ้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่สูงขึ ้น มี

พฤติกรรมที่ด ี
 2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญใน

การรับทุนการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และ
วางแผนการดำเนินการ 

- เม.ย. – พ.ค. 
2565 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
และคณะ 

2 สำรวจ ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  - พ.ค. 2565 
3 ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียน 
30,000 พ.ค. 2565 - 

เม.ย. 2566 
4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. - เม.ย. 

2566 
ฝ่ายบริหาร 

5 สรุปและรายงานผล - มี.ค.-เม.ย. 
2566 

นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบรายได้สถานศึกษา    จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประชุมคณะทำงาน และวางแผนการ
ดำเนินการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 สำรวจ ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียน จำนวน 30 คน x 1,000 บาท 
- 30,000 - 30,000 

7 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
8 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 30,000 - 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมที่ดี 
 2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิด
ความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญในการรับ
ทุนการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1) สังเกต 
2) บันทึกผลการเรียน 
3) บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกผลการเรียน 
3) แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนระดับชั้นม.1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี 
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
           2. นักเรียนระดับชั้นม.1-3 ที่ได้รับทุนการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญในการรับ
ทุนการศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.1 
กิจกรรม จัดหาโต๊ะเก้าอ้ีครูประจำห้องเรียน  
ลักษณะโครงการ          (✓) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24(5) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีใจความสำคัญว่า ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สื่อการสอน และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น  
 จากนโยบายดังกล่าว โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงไดม้ีการพัฒนาห้องเรียน และห้องพิเศษมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาและห้องพิเศษ ถูกใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้
บางส่วนเกิดการชำรุด และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้ห้องเรียนบางห้องขาดแคลนโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับครู
ที่ใช้นั่งทำงาน  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงไดจ้ัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงานและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครู 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มคีรุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีครู) ใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความสะดวกในการทำงาน และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอโครงการ

เพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
- พ.ค. 2565 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

และงานอาคาร
สถานที่  2 ดำเนินการตามโครงการ 

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอ้ีครู) 
60,000 พ.ค. 2565 

3 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม และประเมินผล - มิ.ย. 2565 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 60,000.00 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน  60,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (  )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่ายปีกศ. 2564)  จำนวน 60,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ  
- จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอ้ีครู) x 30 ตัว x 

2,000 บาท 

- -  
60,000 

60,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม และ
ประเมินผล 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 60,000 60,000 
หกหม่ืนบาทถ้วน 

 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้รับความสะดวกในการ
ทำงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมคีรุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีครู) ใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                            ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.2 
กิจกรรม ปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด ป.4-ม.3 
ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24(5) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีใจความสำคัญว่า ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สื่อการสอน และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 
 ห้องเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ในปัจจุบัน มีกระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียนที่ใช้งานมานาน ทำให้
กระดานมีรอยขีดข่วน เปรอะเปื้อน บางส่วนลบไม่ออก และชำรุด  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ ้น เพื่อปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด ใน
ห้องเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ห้องเรียนระดชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 14 ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีกระดานไวท์บอร์ดที่สนับสนุน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งานอาคาร
สถานที่ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 จัดทำแผนการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 20,000 พ.ค. 2565 
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ  มิ.ย. 2565 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓) งบอุดหนุนรายหัว      จำนวน 20,000  บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  

- ไม้อัดปาติเกิลบอร์ด 28 แผ่น x 600 บาท 
- ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 

-  
 

3,200 

 
16,800 

20,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 3,200 16,800 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน คร-ูบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีกระดานไวท์บอร์ด
ทีส่นับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

1) สังเกต 
2) นิเทศ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนมีกระดานไวท์บอร์ด ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                            (นายวิเชียร มอญแก้ว) 
                                    ครชูำนาญการพิเศษ  
   
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กิจกรรม สำหรับผู้เรียนก่อนประถม 051.3 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (  ✓  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

ข้อที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของครูปฐมวัยที่จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่

แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางจันทร์ดี  คำสัจ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ตลอดจนเครื่องเล่นสนามท่ีมีความปลอดภัย แข็งแรง 
ทนทาน สามารถจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
 ปัจจุบัน การจัดสภาพแวดล้อม ของเล่นบางอย่างชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย จึงควรมีการปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนและทางราชการ ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและด้านสติปัญญา 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การปรับภูมิทัศน์ การมีของเล่นใหม่ ๆ ทำให้มี
บรรยากาศที่ดี เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความจำเป็นและมีส่วนสำคัญ จึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ 
สวยงาม และสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่
เหมาะสมกับวัย 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยให้สวยงาม ปลอดภัย 
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 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพทางกายและจิตใจ สังคม สติปัญญาที่ดีเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. เด็กปฐมวัย จำนวน 58 คน 
 2. ครู ระดับปฐมวัย จำนวน 3 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กปฐมวัยและครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป อยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากสภาพแวดล้อมและ
สนามเล่นปลอดภัย 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการจัดทำแผนการ

ดำเนินโครงการ 
- พ.ค. 2565 - ฝ่ายอาคารสถานที่ 

- นางจันทร์ดี  คำสัจ 
- คณะครูปฐมวัย 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ค. 2565 

3 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 70,000 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ - ต.ค. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 70,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 70,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบรายได้สถานศึกษา                       จำนวน 70,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดทำแผนการ
ดำเนินโครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผน 

- เครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด x 35,000 บาท 
 
- 

 
- 

 
70,000 

70,000 
 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 70,000 70,000 

เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  อาคารปฐมวัย  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) เด็กปฐมวัยและครูร้อยละ 90 ขึ้นไป อยู่ในแหล่ง
เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป เกิดการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ จากสภาพแวดล้อมและสนามเล่น
ปลอดภัย 

1) การสังเกต 
2) การสัมภาษณ์/สอบถาม 
3) ความพึงพอใจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 
3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยและครูอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สวยงาม ปลอดภัย 
 3. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพทางกายและจิตใจ สังคม สติปัญญาที่ดี มีความสุข มีพัฒนาการทุกด้าน
ในระดับ ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจันทร์ดี  คำสัจ) 

                                      คร ู  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   051.4 
กิจกรรม จัดสร้างตาข่ายป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน  

ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ    กรกฎาคม – ธันวาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเป็นงานอาคารสถานที่ ภารกิจหลัก คือ การปรับ
ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนและชุมชนจัด
ขึ ้น ตลอดจนใช้เป็นสถานที ่การออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน  เพื ่อให้
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย  มีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์ สิน
ของโรงเรียน 
 ปัจจุบันสนามกีฬาของโรงเรียนยังไม่ได้กั้นตาข่ายเพื่อป้องกันอันตรายครบทั้งสี่ด้าน การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อาจเกิดอันตรายได้ 
 ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการจัดกิจกรรม  
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม มีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
ของโรงเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มีความปลอดภัยต่อร่างกาย และ
ทรัพย์สิน 
  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับความปลอดภัยต่อร่างกาย 
และทรัพย์สิน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - ก.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งานอาคาร
สถานที่ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - ก.ค. 2565 
3 จัดทำแผนการดำเนินงาน - ก.ค. 2565 

4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 
4.1 จัดสร้างตาข่ายป้องกันอันตราย 

30,000 ก.ค.-ธ.ค. 
2565 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งานอาคาร
สถานที่ 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - มี.ค. 2566 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดทำแผนการ
ดำเนินโครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผน 

- จ้างเหมาบริการสร้างตาข่ายป้องกัน บริเวณ
สนามฟุตบอล 

 
- 

 
30,000 

 
- 

30,000 
 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 30,000 - 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  รอบบริเวณสนามฟุตบาล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครอง 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน คร-ูบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ต่อร่างกาย และ
ทรัพย์สิน 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) รูปถ่าย 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) สรุปผลการทำงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสวยงาม มีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินของ
โรงเรียน 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ปกครอง มีความปลอดภัยต่อร่างกาย และ
ทรัพย์สิน 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                            (นายวิเชียร มอญแก้ว) 
                                    ครชูำนาญการพิเศษ  
   
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.5 
กิจกรรม คัดแยกขยะเพ่ือโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย 

ลักษณะโครงการ          (✓) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน พ.ศ 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
      การที่ปริมาณขยะมูลฝอยมีจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน ก่อให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณของ
โรงเรียนและชุมชน เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกเป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคน
ในชุมชน ส่วนหนึ ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนและผู ้ปกครองให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความ
สะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก ผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียว 
ทำให้วัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูลฝอยเกิดเป็นขยะกองโต  
 การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือก แต่ละทางมีทางเลือกมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ ่งแวดล้อม ทั ้งทางน้ำ ทางอากาศ และต่อการใช้ประโยชน์ต่อบริเวณ ใกล้เคียง การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการกำจัด
ขยะ การคัดแยกขยะ เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื ้อโรค จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่
โรงเรียนต้องมีการจัดการ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยะขยะ เพ่ือให้สามารถกำจัดได้ง่าย 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะประเภทต่าง 
ๆ ได้ และเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกประเภทตามประเภท และทิ้งลงถังขยะประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
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        เชิงคุณภาพ   
     นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถคัดแยกประเภทตามประเภท และทิ้งลงถังขยะ
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ

โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

- พ.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

2 ดำเนินการตามโครงการ  30,000 พ.ค.-มิ.ย. 
2565 

นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
และงานอาคาร
สถานที่ 

3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
4 สรุปและประเมินผล - มี.ค. 2566 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

รวมงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 30,000.00 บาท 
     (✓)  งบอุดหนุนรายหัว     จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดตามกิจกรรมแนบ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ  
- จัดหาถังขยะจำนวน 20 ใบ x 1,500 บาท 

 
- 

 
- 

 
30,000 

30,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 30,000 30,000 

สามหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถ
คัดแยกประเภทตามประเภท และท้ิง
ลงถังขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สังเกต  แบบสังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถคัดแยกประเภทตามประเภท และทิ้งลงถังขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                         (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                           ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.6 
กิจกรรม ปรับปรุงทาสีห้องเรียนคุณภาพ  
ลักษณะโครงการ          (  ✓  ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเป็น
งานอาคารสถานที่ ภารกิจกหลัก คือ การปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ของนักเรียน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น   
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบบางส่วนชำรุดทรุดโทรม 
เนื่องจากการใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยัง
เอื ้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะ
สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผล
ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 ดังนั้น การปรับปรุงทาสีห้องเรียนที่ซีดเก่าและใช้งานมานาน เพื่อให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี 
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีห้องเรียนของโรงเรียนเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ห้องเรียน 2 ห้อง จำนวน 400 ตร.ม 
 เชิงคุณภาพ 
 ห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ทุกห้อง มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - พ.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
2 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ  พ.ค. 2565 
3 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 

- ซ่อมแชมและห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม 

60,000 พ.ค.-มิ.ย. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
และงานอาคาร
สถานที่ 

4 สรุปและประเมินผล - ก.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
รวมงบประมาณทั้งหมด 60,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 60,000.00 บาท 
     (✓)  งบอุดหนุนรายหัว      จำนวน 44,000 บาท 
     (✓)  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)   จำนวน 7,000 บาท 
     (✓)  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 9,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (รายละเอียดตามกิจกรรมแนบ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ ทาสี

ห้องเรียน    
- ทาน้ำยารองพ้ืนปูนเก่าจำนวน 400 ตร.ม x 

45 บาท 
- ทาสีอะครีลิค 100% x 300 ตร.มx 59 บาท 
- ทาสีน้ำมัน 100 ตร.ม x 67 บาท 
- ค่าแรงทาสี 400 ตร.ม x 44 บาท 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

17,600 

 
 

18,000 
 

17,700 
6,700 

 

60,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 17,600 42,400 60,000 

หกหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง – 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ทุกห้อง มีบรรยากาศท่ี
ดี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

1) สังเกต 
2) นิเทศติดตาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีห้องเรียนของโรงเรียนเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                            (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                                              ครูชำนาญกาพิเศษ 
 
   

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.7 
กิจกรรม ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 

ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (      ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสอนให้เด็ก ๆ ดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เด็กเป็นการลงทุนในสุขภาพที่
สามารถปันผลให้ได้ตลอดชีวิต ผู้ปกครองนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังการรักษาความสะอาดของ
สุขภาพปากและฟัน เพ่ือแสดงให้เด็กเห็นว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งที่ดี  
 นอกจากนี ้การหากิจกรรมที ่ช ่วยให้เด ็กร ู ้ส ึกว ่าการดูแลสุขภาพฟันเป็นสิ ่งสำคัญแล้ว
สภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่อาศัยก็สามารถดึงดูดความสนใจในการทำกิจกรรมให้กับเด็กด้วย แต่เนื่องด้วยรง
อ่างล้างหน้าแปรงฟันที่เด็กใช้อยู่ในปัจจุบัน มีสภาพทรุดโทรมตามการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้ไม่
น่ามอง และเด็กไม่อยากใช้  
 ดังนั้นระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำกิจกรรมปรับปรุงอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย เพื่อให้เด็กระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีอ่างล้างไว้สำหรับ
ล้างหน้าแปรงฟันที่สะอาด น่าใช้ และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สภาพแวดล้อมในอาคารอนุบาล 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เด็กระดับชั้นปฐมวัย มีอ่างล้างแปรงฟันไว้ใช้ในการล้างแปรงฟัน  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 58 คน 
เชิงคุณภาพ   

 นักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 100 ได้ใช้อ่างล้างแปรงฟัน  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร่วมกันวางแผนการกิจกรรมปรับปรุงอ่าง

ล้างหน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 
- พ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา 

รักงาม และคณะครู
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงอ่างล้าง

หน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 
- มิ.ย. 2565 

4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตาม
กิจกรรมปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
นักเรียนปฐมวัย 

22,000 มิ.ย. 2565 

5 ติดตาม/ประเมินผล  - มิ.ย. 2565 
6 สรุปรายงาน - มิ.ย. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     ( ✓ )  งบรายไดส้ถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)    จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 กำหนดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุง

อ่างล้างหน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 
- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการ
ตามกิจกรรม ดังนี้ 
4.1 กระจกเงาขนาด 0.40 x 1 เมตร 2 ชุด x 1,140 
บาท 
4.2 กระเบื้อง 12x12 ชนิดผิวด้าน 22 ตรม.x 335 
บาท 
4.3 ก๊อกน้ำมือโยก ¾ นิ้ว 12 อัน x 260 บาท 
4.4 ชุดข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 2 ชุด x 290 บาท 
4.5 ท่อ pvc ¾ นิ้ว 12 เมตร x 25 บาท 
4.6 กาวยาแนว 1 กก. 5 5 ถุง x 70 บาท 
4.7 จ้างเหมาในการติดตั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 

2,280 
 

7,370 
 

3,120 
580 
300 
350 

 

20,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
 6,000 14,000 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ  อาคารปฐมวัย  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ร้อยละ 
100 ได้ใช้อ่างล้างแปรงฟัน 

1) สังเกต 
2) นิเทศติดตาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กระดับชั้นปฐมวัย มีอ่างล้างแปรงฟันไว้ใช้ในการล้างแปรงฟัน 
 
 
            (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                    (ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม) 
                                     คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                        (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  051.8 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบดดูอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะโครงการ          (  ✓  ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนจะทำให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู ้ ใฝ่ศึกษาของ
นักเรียน 
 เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีนักเรียนทุก
ชั้นเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยส่วนมากแล้วจะเป็นคาบเรียนในช่วงบ่าย จึงทำให้มีกลิ่นถุงเท้า 
และกลิ่นตัวของนักเรียน ประกอบกับห้องเรียนทั้งสองห้องมีประตูเข้าออกบานเดียว  และหน้าต่างติดกับ
ห้องน้ำจึงไม่สามารถท่ีจะระบายกลิ่นออกไปได้ 
 ดังนั้น ทางฝ่าย ICT จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือจัดหาพัดลมดูดอากาศมีติดตั้ง เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาจัดหาพัดลมดูดอากาศ มาติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
        พัดลมดูดอากาศในห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 4 เครื่อง 
 เชิงคุณภาพ   
        1. ห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีระบบระบายอากาศที่ดี พร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. นักเรียนที่มาใช้บริการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีอากาศที่บริสุทธิ์ เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
- พ.ค. 2565 

นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
และคณะ 

2 จัดหาพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง 
8,000 

พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

3 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
และโทรทัศน์ 

- 
พ.ค. - มิ.ย. 

2565 
4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - มิ.ย. 2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
5 สรุปผล และรายงานผล - มิ.ย. 2565 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 8,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  เงินอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปี กศ.2564) จำนวน     8,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องละ 2,000 บาท x 4 เครื่อง 

 
- 

 
- 

 
8,000 

8,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผล และรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 8,000 8,000 

แปดพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  ห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) ห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์
ดิจิทัลชุมชน มีระบบระบายอากาศที่
ดี พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
2) นักเรียนที่มาใช้บริการ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1) สังเกต 
2) นิเทศติดตาม 
3) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีระบบระบายอากาศที่ดี พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. นักเรียนที่มาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีอากาศที่บริสุทธิ์ เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                       (นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    จัดหาป้ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 052 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั ้งใน และนอก

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั ้งในและนอกห้องเรียน โดยการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยอาศัยการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายวิธี การจัดหาป้ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ครูสามารถใช้ป้ายสารสนเทศเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ ในเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการจัดหาป้ายนิเทศและป้ายให้ความรู้ในโรงเรียนขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำป้ายสารสนเทศให้ความรู้และป้ายสารสนเทศแสดงผลงานของนักเรียน 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 
 เชิงคุณภาพ 

ห้องเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีป้ายสารสนเทศเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาที่
นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - ก.ค. 2565 นายวิเชียร มอญแก้ว 
2 ดำเนินกิจกรรม 40,000 มิ.ย. – ธ.ค. 2565 นายวิเชียร มอญแก้ว 
3 ประเมินผล - ธ.ค. 2565 นายวิเชียร มอญแก้ว 
4 สรุปผลและรายงานผล - ธ.ค. 2565 นายวิเชียร มอญแก้ว 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 40,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 40,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน  - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรม โดยการจ้างเหมาบริการ 

- จัดทำป้ายสารสนเทศ 
- จัดทำโครงป้ายสารสนเทศ 

-  
32,000 
8,000 

- 40,000 

3 ประเมินผล - - - - 
4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง – 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ห้องเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีป้าย
สารสนเทศเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้
ในเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) สังเกต 
2) นิเทศติดตาม 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการนิเทศ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีป้ายสารสนเทศให้ความรู้ และป้ายสารสนเทศแสดงผลงานของนักเรียน 
2. นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาที่นำเสนอในป้ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายวิเชียร  มอญแก้ว) 
                           ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ 053 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติงานช่าง ฯลฯ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพอยุ่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หรือในฤดูร้อน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของครูและนักเรียน นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามไปด้วย  
 เนื่องจากห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ป.2-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่อยู่
ชั้นที่ 2 มีทำเลที่ตั้งทางด้านทิศตะวันตก ทำให้อุณหภูมิสูงผิดปกติ นอกจากนี้ยังอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน 
ซึ ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมเส้นทางหลัก จึงทำให้เกิดมลพิษทางเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเส ียง
รถจักรยานยนต์ที่ปรับแต่งท่อไอเสีย ก่อให้เกิดเสียงดัง สร้างความรำคาญให้แก่ครูและนักเรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ห้องเรียนชั้นป.5/2 ที่เป็นอยู่ตึกประถม เป็นห้องที่อยู่ในมุมอับติด
บันได ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สมควรที่จะได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการทางการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
 ดังน ั ้นโรงเร ียนบ้านป่าเหมือดจ ึงม ีความจำเป็นต ้องจ ัดทำกิจกรรมนี ้ข ึ ้น เพื ่อต ิดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และติดตั้งกระจกเพื่อป้องกันเสียงดัง เพื่อให้นักเรียนอยู่ในบรรยากาศของ
การจัดการเรียนการสอนที่ดี และมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน (ห้องภาษาไทย/สังคม/วิทย์ฯ/ป.2/1/ป.2/2/  
ป.3/1/ป.3/2 และ ป.5/2) 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนและครู 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 มีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนภาษาไทย สังคม วิทย์ฯ ป.2/1 ป.2/2 ป.3/1 ป.3/2 และ  
ป.5/2 จำนวน 8 ห้องเรียน  
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 2. ห้องเรียนที่ได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
ห้องเรียนมาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ - พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  

เยาว์ธานี 
2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

ภาษาไทย สังคม วิทย์ฯ ป.2/1 ป.2/2  
ป.3/1 ป.3/2 และ ป.5/2  

360,000 พ.ค. 2565 นางสาวเกศรินทร์  
เยาว์ธานี 

3 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - มิ.ย. 2565 ฝ่ายบริหาร 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 360,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 93,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบรายได้สถานศึกษา                       จำนวน 93,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมและวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการ 
- เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 16 เครื่อง x 25,500  

 
- 

 

 
- 

 

 
360,000 

 

360,000 
 

23 กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 360,000 360,000 

สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  ห้องเรียนภาษาไทย สังคม วิทย์ฯ ป.2/1 ป.2/2 ป.3/1 ป.3/2 และ ป.5/2 
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8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ห้องเรียนภาษาไทย สังคม วิทย์ฯ ป.2/1 ป.
2/2 ป.3/1 ป.3/2 และ ป.5/2 มี
เครื่องปรับอากาศในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. ห้องเรียนที่ได้รับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) นิเทศติดตาม  

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห ้องเร ียนภาษาไทย ส ังคม ว ิทย ์ฯ ป.2/1 ป.2/2 ป.3/1 ป.3/2 และ ป.5/2 มี
เครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อการใช้งาน 
 2. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนและครู 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี) 

                                     คร ู  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    จัดหายานพาหนะนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ (ปีที ่4) 054 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช พ.ศ.2542 ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ด้านการ
เร ียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ต ่าง ๆ  ภายนอกโรงเรียน เพื ่อกระตุ ้นให้ผ ู ้ เร ียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ใช้งบประมาณ
จำนวนมากในการจ ัดจ ้างยานพาหนะเพ ื ่อนำนักเร ียนไปศ ึกษาค ้นคว ้าจากแหล ่งเร ียนร ู ้นอก
สถานที ่ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายนอกโรงเรียน  

ทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงเล็งเห็นความสำคัญและมีความจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะที่
สามารถนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และใช้สำหรับรับ – ส่งนักเรียนในเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดหายานพาหนะนำนักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้ ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนมียานพาหนะนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และใช้สำหรับรับ – ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมียานพาหนะ (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการแก่ครูและนักเรียนในการ
ทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมียานพาหนะในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
100 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  - เม.ย. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- งานงบประมาณ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - เม.ย. 2565 
3 ดำเนินงานตามแผนการจัดหายานพาหนะนำ

นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ปีที่ 4 
120,000 ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ - มี.ค. 2566 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000  บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 120,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  งบรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564) จำนวน 120,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผน 

3.1 ค่าผ่อนชำระรถยนต์ ปีที่ 4 จำนวน 12 งวด x 
7,436 บาท 
3.2 ค่าต่อประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. และต่อภาษี
รถยนต์ ปีที่ 4 
3.3 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ปีที่ 4 

 
- 
 
- 
 
- 

 
89,232 

 
17,000 

 
13,768 

 
- 
 
- 
 
- 

120,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 120,000 - 120,000 

หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนมียานพาหนะในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย คิด
เป็นร้อยละ 100 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมียานพาหนะนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน และใช้สำหรับรับ – ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางรักษิณา  กิจรักษ์) 
                       ครูชำนาญการ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ปรับปรุงห้องน้ำ 055 
ลักษณะโครงการ          (✓) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาส้วมในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ปลูกฝังให้นักเรียน
มีพฤติกรรมใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการขยายองค์ความรู้สู่สังคมต่อไป 
 ห้องน้ำ ห้องส้วมถือเป็นหนึ่งในด้านอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ที ่ต้องมีความสะอาด
ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้สอย แต่จากการสำรวจสภาพห้องน้ำ ห้องส้วมพฤติกรรมการใช้ของนักเรียน 
ปรากฏว่า สภาพของห้องน้ำ ห้องส้วมซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างอาคารสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้สอยที่จำเป็นมี
สภาพชำรุดไปตามกาลเวลา  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพส้วมโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีใช้งานปกติ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 712 คน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป พึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของโรงเรียนที่อยู่ในสภาพดี และ
สามารถใช้งานปกติ 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  - พ.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 ดำเนินงานตามแผน 50,000 มิ.ย. 2565 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - ก.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ - ก.ค. 2566 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000  บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 30,000 บาท 
     (  )  งบอุดหนุนรายหัว (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผนงานปรับปรุง

ห้องน้ำ 
- งานทาสี จำนวน 5 หลัง x 6000 บาท 
- กลอนประตู จำนวน 20 อัน x 25 บาท 
- มือจับ จำนวน 20 อัน x 25 บาท 
- ก๊อกน้ำ จำนวน Sanwa 40 ตัวx 130 บาท 
- เทปพันเกลียว จำนวน 10 ม้วน x 25 บาท 
- ท่อประปาและข้อต่อต่าง 
- งานไฟฟ้า จำนวน 10 จุด x 300 บาท 
- ค่าจ้างเหมาช่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ 

- 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10,000 

 
 

30,000 
500 
500 

5,200 
250 
550 

3,000 
- 

50,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 10,000 40,000 50,000 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป พึง
พอใจในการใช้ห้องน้ำของ
โรงเรียนทีอ่ยู่ในสภาพดี และ
สามารถใช้งานปกติ 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ห้องน้ำของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีใช้งานปกติ รองรับการใช้งานของนักเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                          ครชูำนาญการพิเศษ  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    จัดซื้อเครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย 056 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
ช่วงเวลาดำเนินการ   เดือนกรกฎาคม 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษา 
ต้องยึดหลักการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจด้านดนตรี-นาฏศิลป์  
 นาฏศิลป์ไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามแขนงหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้สืบต่อไป เพราะเป็นการ
แสดงออกถึงความสวยงามอ่อนช้อย แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมต่าง  ๆ ของไทย และเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้อย่างอย่างเต็มศักยภาพ แต่จากการสำรวจพบว่า โรงเรียน
บ้านป่าเหมือดยังขาดแคลนเครื่องแต่งกาย และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านดนตรี -
นาฏศิลป์  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นาฏศิลป์ได้มีเครื ่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย พร้อมสำหรับการแสดงใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาเครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ได้มีความพร้อมสำหรับการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 เครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ จำนวน 6 ชุด 
      เชิงคุณภาพ   

โรงเรียนมีเครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ พร้อมสำหรับการแสดง
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน, ประชุม 

ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม 
- พ.ค. 2565 นางสาววรรณภัสสร 

เต็นคำ และคณะ 
2 จัดหาร้าน และประสานร้าน กำหนดวัน เวลา 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องแต่งกายและวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับกิจกรรมนาฏศิลป์ 

- มิ.ย. 2565 

3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 20,000 มิ.ย.-ก.ค. 2565 
4 ติดตาม/ประเมินผล - ส.ค. 2565 
5 สรุปรายงาน - ส.ค. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประชุม ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาร้าน และประสานร้าน กำหนด
วัน เวลา เพ่ือจัดซื้อเครื่องแต่งกายและวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนาฏศิลป์ 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามกิจกรรม จัดซื้อเครื่อง
แต่งกายและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนาฏศิลป์                                          
3.1 ผ้าถุง 6 ผืน x 600 บาท                  
3.2 สไบ 6 ผืน x 400 บาท 
3.3 ค่าเครื่องประดับ 

- เข็มขัดทองเหลือง 6 เส้น x 390บาท 
- สร้อยคอเส้น 6 x 200 บาท 
- สร้อยสังวาล 6 เส้น x 200 บาท 
- กำไล 6 คู่ x 150 บาท 
- ตุ้มหู 6 คู่ x 150 บาท 
- ปิ่นปักผม 6 อัน x 190 บาท 
- โก๊ะผม 6 อัน x 250 บาท           

3.4 กระจกเงาห้องนาฏศิลป์ 1 บาน x 4,820 บาท 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

3,600 
2,400 

 
2,340 
1,200 
1,200 
900 
900 

1,140 
1,500 
4,820 

20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม/ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 20,000 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมเีครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
แสดงนาฏศิลป์ พร้อมสำหรับการแสดงในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 

1) สังเกต 
2) นิเทศติดตาม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมเีครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับการแสดงนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ได้มีความพร้อมสำหรับการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ) 
                                    คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    แหล่งเรียนรู้สวนสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว 057 
ลักษณะโครงการ          ( ✓ ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ใน
ปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหาร พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกาย
เป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่าง ๆ ได้ ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นและปัญหาอ่ืน ๆ ในบริบทของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว  
 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่กระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการสร้างมาตรการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพที่มีความหลากหลายวิธีควบคู่กันไป จะช่วยสร้างโอกาสให้สุขภาพเด็กไทย
ได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษภายในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลผลิตที่เหลือ
นำมาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงาน
ด้านอาชีพเบื้องต้น ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษภายในโรงเรียน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้น 
  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 250 คน 
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เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำกิจกรรมปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 สอ.นพพล   

ภิญโญโรจนาภรณ์  
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
และคณะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ - พ.ค. 2565 

4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานโครงการ
แหล่งเรียนรู้สวนสาธิตการปลูกพืชผัก
สวนครัว 

50,000 ตลอดปีการศึกษา 
2565 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งาน
อาคารสถานที่ 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - มี.ค. 2566 สอ.นพพล   
ภิญโญโรจนาภรณ ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 
5. งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓) งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (เหลือจ่ายปีกศ.2564) จำนวน 50,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานโครงการ

แหล่งเรียนรู้สวนสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว 
4.1 จ้างเหมาทำแปลงสาธิตฯ 20 แปลง x 1,000 บาท 
4.2 ดินดำ 12 ลบ.ม. x 250 บาท 
4.3 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร (จะมีการบันทึกข้อความ
ขอจัดซื้อตามพืชที่ปลูกในแต่ละครั้ง) 

- 
 
 

 
 

20,000 
 
- 
- 

 
 
- 
 

3,000 
27,000 

50,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 20,000 30,000 50,000 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ได้รับความรู้และฝึก
ทักษะในการทำกิจกรรมปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) รูปถ่าย 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) สรุปผลการทำงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษภายในโรงเรียน 
 2. นักเรียนชั้น ม.1-3 ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้น 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        (สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์) 
                                            ครูอัตราจ้าง 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา  กิจกรรม  ห้องน้ำสุขสันต์ 058.1 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายอานนท์  อุทธิยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั ้งใน และนอก

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาส้วมในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ปลูกฝังให้นักเรียน
มีพฤติกรรมใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมต่อไป 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน และตระหนักถึงความสำคัญของ
การยกระดับคุณภาพส้วมโรงเรียน และการสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 712 คน 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ส้วมในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (HAS) 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจข้อมูลสภาพของส้วมโรงเรียนและ

พฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียน 
- พ.ค.  2565 นายอานนท์  อุทธิยา  

2 มอบหมายคณะทำงานแต่ละชั้นจัดทำแนว
ทางการพัฒนาส้วมและพฤติกรรมการใช้
ส้วมในโรงเรียนได้ถูกวิธี 

10,000 มิ.ย.  2565 นายอานนท์  อุทธิยา  

3 คณะทำงานแต่ละชั้นประเมินส้วมของ
ตนเองและพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- ตลอดปี
การศึกษา 2565 

นายอานนท์  อุทธิยา 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                        จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลสภาพของส้วม
โรงเรียนและพฤติกรรมการใช้ส้วมของนักเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 มอบหมายคณะทำงานแต่ละชั้น
จัดทำแนวทางการพัฒนาส้วมและพฤติกรรม
การใช้ส้วมในโรงเรียนได้ถูกวิธี 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำ  

- น้ำยาล้างห้องน้ำ 50 ขวด x 70บาท 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 ด้าม x 79 บาท   
- ขันน้ำมีด้ามจับ 40 ใบ x 29 บาท 
- ไม้กวาดหยากไย่ 2 ด้าม x 185 บาท 
- แปรงขัดห้องน้ำ ด้ามพลาสติก (สั้น)  

15 ด้าม x 39 บาท 
- แปรงขัดพ้ืนพลาสติกด้ามยาว 5 ด้าม x 

195 บาท 
- ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว 10 ผืน x 25 บาท 

- -  
 
 
 

3,500 
3,160 
1,160 
370 
585 

 
975 

 
250 

10,000 

3 กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานแต่ละชั้นประเมิน
ส้วมของตนเองและพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ส้วมในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย (HAS) 

ประเมินมาตรฐานกรม
อนามัย (HAS) 

แบบประเมินมาตรฐานกรม
อนามัย (HAS) 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส้วมในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย(HAS) 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอกิจกรรม 
                         (นายอานนท์  อุทธิยา) 
                                       คร ู  
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                         (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา  กิจกรรม  เขตสะอาด  058.2 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของครูและนักเรียนปฐมวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั ้งใน และนอก

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องการฝึกฝนให้นักเรียนได้ทำงาน เพ่ือโรงเรียน สิ่งที่นักเรียนจะช่วย
ได้ คือการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา รักษาโรงเรียนให้มีความสะอาด มุ่งม่ันตั้งใจในการรับผิดชอบบริเวณที่ได้รับผิดชอบ ช่วยกันทำ
ความสะอาด เก็บขยะ กำจัดขยะ เพื ่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาดน่ าอยู ่ น่าเรียน โดยแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบออกเป็นชั้นเรียน เพ่ือฝึกฝนการทำงานและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในเรื่อง
ของความมุ่งมั่นในการทำงาน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนมีความจำเป็นต้องกิจกรรมเขตสะอาด เพื ่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และเพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด ลดปัญหาปริมาณขยะใน
โรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคนยังมีส่วนช่วยในการดูแลโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน        
มีความสามัคคี และเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
สะอาด ลดปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคนยังมีส่วนช่วยในการดูแลโรงเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
         นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 712 คน  
        เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
สะอาด ลดปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคนยังมีส่วนช่วยในการดูแลโรงเรียน 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
  3. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแปล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม - พ.ค. 2565 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
2 ดำเนินกิจกรรมเขตสะอาด 20,000 ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
และสภากิจการ
นักเรียน 

3 ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผล   - เม.ย. 2566 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
          มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว                       จำนวน  20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนิน
กิจกรรม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเขตสะอาด 
2.1 สภานักเรียน ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะครู 
2.2 ดำเนินกิจกรรม 
   2.2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมและ
การทำความสะอาด 
     - ถ่าน Panasonic Gold AA 12 แพค 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 

444 

20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - ไม้กวาดทางมะพร้าว 160 อัน 
     - ไม้กวาดดอกหญ้า 80 อัน 
     - โกยผงปี๊บพลาสติก 27 อัน 
     - วัสดุอื่น ๆ  
   2.2.2 แบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือรักษาความสะอาด 
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบเป็นชั้นเรียน 
   2.2.3 ดำเนินกิจกรรมตามเขตรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสภานักเรียน 
ตรวจการทำความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละชั้นเรียน ตามเขตบริการทุกวันและ
รายงานการทำความสะอาดหน้าเสาธง 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

13,600 
4,800 
1,134 

22 
- 
 
- 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมิน สรุปและ
รายงานผล   

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- - 20,000 20,000 

สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มี
ความมุ่งม่ันในการทำงาน มีน้ำใจช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีมีความมุ่งมั่น
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ให้น่าอยู่ สะอาด ลดปัญหาปริมาณขยะใน
โรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคนยังมีส่วน
ช่วยในการดูแลโรงเรียน 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีระเบียบวินัยมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1) ประเมินการตรวจเขต
รับผิดชอบทำความ
สะอาด โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด 
2) สังเกต 

1) แบบรายงานการตรวจ
เขตรับผิดชอบทำความ
สะอาด โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด 
2) แบบสังเกตการทำงาน
เขตรับผิดชอบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแปล่ง
เรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความสามัคคี และเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
สะอาด ลดปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคนยังมีส่วนช่วยในการดูแลโรงเรียน 
 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที ่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายธนวัฒน์ จวรรณตุม) 
                                      คร ู
 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    เข้าค่ายทักษะพัฒนาอาชีพ     กิจกรรม  เข้าค่ายงานช่างอุตสาหกรรม  059 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (   ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติงานช่าง ฯลฯ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

          สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึ งและเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันจะต้องมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน 
          การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพ่ือเกิดทักษะและกระบวนการในการคิดและปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการได้ลง
มือปฏิบัติ โดยนำหน่วยงานภายนอกมาช่วยพัฒนาด้านการฝึกอาชีพ นักเรียนสามารถนำวิชาชีพที่ได้จาก
การฝึกไปประกอบอาชีพไปใช้ในอนาคตได้ รวมถึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาเด็กออกไปทำงานนอกพื้นที่ 
เนื่องจาก เด็กบางส่วนต้องออกจากการเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำงานนอกพื้นที่ ซึ่งการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
เด็กจะช่วยให้เด็กมีวิชาความรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ไม่มากก็น้อยใน
อนาคตข้างหน้า    
 ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้มองเห็นความสำคัญในการศึกษาด้วย
ประสบการณ์ตรงของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการนำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75  
คนเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
เพ่ือจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 86 คน 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและนำ
ความรู้และวิธีการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจำปี 
- พ.ค. 2565 นายนิพล ชัยวงษ์วัน 

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกทักษะวิชาชีพ 20,000 พ.ค.-มิ.ย. 2565 
3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - มิ.ย. 2565 
4 สรุปผลและรายงานผล - มิ.ย. 2565 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)   จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

- เหล็กกล่อง 1 * 1 นิ้ว จำนวน 50 ท่อน 
- ใบตัด 14 นิ้ว จำนวน 4 ใบ 
- ลวดเชื่อม 2.6 มม.จำนวน 4 กล่อง 
- สีน้ำมันและอุปกรณ์ทาสี 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 วัน x 

1,000 บาท 

 
 
- 
- 
- 
- 

6,000 

- - 
 

10,000 
800 
600 

2,600 
 

20,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
6,000 - 14,000 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
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7.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ที่เกี่ยวข้อง – 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติจริงและนำความรู้และ
วิธีการความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

1) ทดสอบความรู้ 
2) ประเมินความพึงพอใจ 

1) แบบทดสอบ 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                           ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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กิจกรรม    ชุมนุมปรับภูมิทัศน์ 060 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย 

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวิเชียร  มอญแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเป็นงานอาคารสถานที่ ภารกิจกหลัก คือ การ
ปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนและชุมชน
จัดขึ ้น ตลอดจนใช้เป็นสถานที่การออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน  เพื ่อให้
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย  
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบบางส่วนชำรุดทรุดโทรม 
เนื่องจากการใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยัง
เอื ้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะ
สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่
เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม ปลอดภัย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดสวน/สถานที่ ใน
กิจกรรมชุมนุม 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกาย และได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่  
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งาน
อาคารสถานที่ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

- พ.ค. 2565 

3 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ - พ.ค. 2565 
4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

60,000 ตลอดปี
การศึกษา 2565 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งาน
อาคารสถานที่ 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - มี.ค.-เม.ย. 2566 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ ) งบอุดหนุนรายหัว     จำนวน 30,000 บาท 
      ( ✓ ) งบเรียนฟรี 15 ปีฯ (เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)  จำนวน 30,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการฯ 

- - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ - - - - 
3. กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนฯ - - - - 
4. กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานตามแผนฯ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สร้างบรรยากาศเชิงบวก 

- ไม้ดอกไม้ประดับและเมล็ดพันธุ์ 
- กระถาง 
- ดินและปุ๋ย 
- วัสดุแตกแต่งและอ่ืน ๆ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

28,000 
4,000 
3,000 
25,000 

60,000 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 
รวมงบประมาณ  - 60,000 - 

หกหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



386 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 
90 ขึ้นไป ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น 
สวยงาม น่าอยู่อาศัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย 
และได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจาก
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่  

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) รูปถ่าย 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) สรุปผลการทำงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 2. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย 
 3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดสวน/สถานที่ ในกิจกรรมชุมนุม 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                                            (นายวิเชียร มอญแก้ว) 
                                     ครชูำนาญการพิเศษ  
   
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    สัมมนาทางการเรียนการสอน 061 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.1 มีเป้าเหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการกำหนด/

รับทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
ช่วงเวลาดำเนินการ    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู ้จักคิด สร้างสรรค์

นวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสามารถนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการที่จะส่งเสริม
การศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดนั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้ที่
จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือ ครูผู้สอน ที่จะต้องมีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ด้วย 
ซึ่งลักษณะของครูดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ 1) ครูมี Growth mindset 2) ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3) ครู
เปลี่ยนการสอน 4) ครูแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ IT เป็น 5) ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม (จับชีพจรของ
สังคม) และชุมชนได ้6) ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สอดคล้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 4 การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป้าหมายการพัฒนาครูยุคใหม่ “ครู 
Generation A”  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงต้องจัดให้มี “โครงการสัมมนาทางการเรียนการสอน” เพ่ือ
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ ได้แก่ 1) ครูมี 
Growth mindset 2) ครูปรับห้องเรียนเป็นห้องเรียนสมัยใหม่ 3) ครูมีการสอนแบบ Active Learning 4) 
ครูต้องแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ IT เป็น 5) ครูเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 6) ครูมี 
จิตวิญญาณความเป็นครู 
 
2. วัตถุประสงค์แ 

1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูยุคใหม่ “ครู 
Generation A”  

2. เพ่ือเสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีเจตคติที่ดีของความเป็นครู 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน  
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



388 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

       เชิงคุณภาพ   
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องครูยุคใหม่ 
“ครู Generation A” 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป นำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติการในชั้น
เรียน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีเจตคติท่ีดีของความเป็นครู 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - พ.ย. 2565 ผ่ายบริหาร และ

ทีมงานวิชาการ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  

- พ.ย. 2565 

3 จัดการสัมมนาทางการเรียนการสอน 50,000 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 

ผ่ายบริหาร 
ทีมงานวิชาการ 
และคณะครู 
ทุกคน 

4 การประเมินผลโครงการ - มี.ค. 2566 คณะกรรมการ
ประเมินโครงการ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ - มี.ค. 2566 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 50,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดการสัมมนาทางการเรียนการ
สอน (39 คน) 

- ค่าวัสดุในการสัมมนา 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าท่ีพัก 1 คืน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 3 มื้อ 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 
20,000 
6,240 
17,550 

 
 

1,210 

50,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลโครงการ - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 48,790 1,210 50,000 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  สัมมนานอกสถานที่ ในจังหวัดเชียงราย 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องครูยุคใหม่ “ครู Generation A”ผ่าน
การประเมินในระดับ “ดีมาก” 
2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับ
การสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติการในชั้นเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
3) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติ
ที่ดีของความเป็นครู 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
3) การสัมภาษณ์ 
4) การประเมินผล 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 
4) แบบประเมินผล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูยุคใหม่ “ครู Generation 
A”  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีของความเป็นครู 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    ประชุมผู้ปกครอง 062 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วน ร่วมในการกำหนด/

รับทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ในการระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ สถานศึกษา PAMUED model ที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก 
ชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะ 
เมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข อีกท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที ่ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของเด็ก 
ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของ 
โรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้
ถูกต้อง เหมาะสม  
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัด
ดำเนินการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียนอย่างเต็ม ความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
โรงเรียนจึงจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
 2. เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน  
 3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง  ๆ ของ
นักเรียนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นและ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ  
  1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน  
  2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   2. ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน  
  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - มิ.ย. 2565 และ 

พ.ย. 2565 
นายดีรวัฒน์ 
นาทะสัน 

2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ และจัดทำเอกสาร
ข้อมูล และดำเนินการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

5,000 ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่2 

ปีกากรศึกษา 2565 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

นายดีรวัฒน์   
นาทะสัน 

3 สรุปรายงานโครงการ - ธ.ค. 2565 นายดีรวัฒน์ 
นาทะสัน 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000  บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว     จำนวน 5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - 

2 กิจกรรมที ่2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ 
และจัดทำเอกสารข้อมูล และดำเนินการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

  
 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 
แกรม (500แผ่น) (TH) x 2 รีม x 135 บาท 

- ลวดมัดผา้ เบอร์ 18 (1 กก.) (TH) 1โล 
- ถ่านพานาโซนิค 9 โวลท ์(1/1) 3 ก้อน 
- น้ำดื่ม (360 คน x 5 บาท x 2 ครั้ง  
- ป้ายไวนิลขนาด 1.3*2 ม. x 2 ผืน x 400 

บาท 

 
- 
- 

3,600 
800 

 
135 
195 

- 
- 

รวมทั้งสิ้น 
 4,400 600 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครองนักเรียน 
 

9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ไดส้ร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2) ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 

1) สังเกต 
2) ประชุม 

1) แบบสังเกต 
2) บันทึกการประชุม  
3) ระเบียบวาระการประชุม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 2. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง นักเรียน 
และการพัฒนาโรงเรียน  
 3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน  
 4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายดีรวัฒน์  นาทะสัน) 
                            ครชูำนาญการพิเศษ  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ  สานสัมพันธ์ชุมชน 063 
ลักษณะโครงการ          (  ) โครงการใหม่           (✓  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของนักมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วน ร่วมในการกำหนด/

รับทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ในการระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ สถานศึกษา PAMUED model ที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจันทร์ดี  คำสัจ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด สมัยใด การมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
วัด บวร 3  ยังคงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีผลต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ การส่งเสริม ต่อ
ยอดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อตัวเด็กนักเรียน ภายใต้บริบทสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ให้ได้มาก
ที่สุด และย่อมมีทิศทางในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) รวมถึงการทำงานประสานความร่วมมือ ร่วมกับกิจกรรม
กับทางชุมชน เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้มาพบปะ พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพ่ือหาแนวทางและประสานความร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตนลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับทางชุมชนเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน การเข้า
ร่วมงานกับทางชุมชน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
ร่วมกันด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง และชุมชนกับโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผู้ปกครองนักเรียน และเด็กนักเรียนทุกคน  
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาเด็ก
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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 2. ผู ้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรมของ
โรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการจัดทำแผนการดำเนิน

โครงการ 
- พ.ค. 2565 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

และคณะครูทุกคน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ค. 2565 
3 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 3,000 ตลอดปีการศึกษา 

2565 
4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ - มี.ค. 2566 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 3,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                        จำนวน 3,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดทำ
แผนการดำเนินโครงการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินงาน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินโครงการ  
- กระเช้าของขวัญ กระเช้าดอกไม้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน 

- 
 

 
3,000 

- 

 
- 
- 

3,000 
 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

- - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
- 3,000 - 3,000 

สามพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด และชุมชนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน  
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 90 ขึ้น
ไป มีการประสานความร่วมมือกันใน
การพัฒนาเด็กนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
2) ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 90 
ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการทำ
กิจกรรมของโรงเรียน 

1) การสังเกต 
2) การสัมภาษณ์/สอบถาม 
3) รูปภาพ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 
3) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจันทร์ดี  คำสัจ) 

                                      คร ู  
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 064 
ลักษณะโครงการ           (   ) โครงการใหม่           ( ✓) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.10 ร้อยละของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนา และมีคุณลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน/
วิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวิเชียร  มอญแก้ว และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มี
คุณภาพสู่สังคม  ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  กระบวน
การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลก
ทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้   
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาทุก
ด้านของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้มีประสบการณ์ และการส่งเสริมความสามัคคีใน
องคก์รจะช่วยส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร  และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่
จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในการทำงานเพ่ือผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี  คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 
3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จำนวน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ได้นำความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร. 

3



397 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  - พ.ค.. 2565 - ฝ่ายบริหาร 

- นายวิเชียร  มอญแก้ว 
- คณะทำงาน งานฝ่าย
บุคคล 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงาน - พ.ค.. 2565 
3 จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3.1 กำหนดวัน วัน เวลา สถานที่ 
3.2 ประสานสถานที่ที่จะศึกษาดูงาน 

- พ.ค.. 2565 

4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 90,000 ต.ค. 2565-
เม.ย. 2566 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ - เม.ย. 2566 นายวิเชียร  มอญแก้ว 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 90,000 - - 

 
5. งบประมาณรายรับ  ทั้งหมด จำนวน 90,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว                        จำนวน 50,000 บาท 
      (✓)  งบอุดหนุนรายหัว(เหลือจ่าย ปีกศ. 2564)                     จำนวน 40,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนิน

โครงการฯ 
- - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินงาน 

- - - - 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงานของ
โครงการ 
3.1 กำหนดวัน วัน เวลา สถานที่ 
3.2 ประสานสถานที่ที่จะศึกษาดูงาน 

- - - - 

4. กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 4 คัน 

x 8,000 บาท 
- ค่าท่ีพักครู 40 คน x 800 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 40 คน x 2 วัน x 240 บาท 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าเยี่ยมชมสถานที่ 40 คน x 100 บาท 

 
- 
 
- 

19,200 

 
32,000 

 
32,000 

- 
 

4,000 

 
- 
 
- 
- 

2,800 

90,000 

6. กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 19,200 68,000 2,800 90,000 
เก้าหม่ืนบาทถ้วน 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด และสถานที่ศึกษาดูงาน 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการงานฝ่ายงานบุคลากร 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด ร้อยละ 80 ได้นำความรู้จากการศึกษาดู
งานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร้อยละ 80 ได้นำความรู้จากการศึกษาดู
งานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน 

2) การบริหารจัดการและการจัดองค์ความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายวิเชียร  มอญแก้ว) 
                          ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 065 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการกำหนด
ภาระหน้าที ่ จัดแบ่งงานสายงาน หน้าที ่ ความรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติงานตามความสามารถและเหมาะสมกับงาน 

ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการระบบบริหาร

จ ัดการคุณภาพของสถานศึกษา PAMUED model ที ่ส ่งผลต่อ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี ้ว ัดที่ 2.18 ร้อยละของผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่นำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใน
หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 – 51) โดยที่มาตรา 47 
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส่วนระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาโดยตรงกำหนดไว้ในมาตรา 48 ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศใช้
ในวันที ่ 11  มีนาคม 2553 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี ้ คือ โดยมาตราที ่ 47 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำไปสู่การรองรับการประเมินภายนอก และจัดทำ
รายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
 2. เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. เพ่ือให้หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถรับทราบ
ผลการดำเนินงานจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้รับการประเมินไปผลตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา  
       เชิงคุณภาพ   
 1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 2. ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ และ

กำหนดปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- พ.ค. 2565 - ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ
ภายในฯ 
- คณะครูทุกคน 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และคณะทำงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 

- 

3 จัดทำแผนการดำเนินประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

100 พ.ค. 2565 นางสาวผกามาศ ชาว
คำเขต และ
คณะทำงานประกัน
คุณภาพภายในฯ 

4 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4,600 ตลอดปี
การศึกษา 
2565 

- ฝ่ายบริหาร 
- คณะครูทุกคน 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- พ.ค. 2566 - ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ
ภายในฯ 
- คณะครูทุกคน 
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ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
100 ต.ค. 2565 

และ  
เม.ย. 2566 

นางสาวผกามาศ ชาว
คำเขต และ
คณะทำงานประกันคุ
ภาพภายในฯ 

7 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

100 

8 สรุปผลการดำเนินโครงการ 100 เม.ย. 2566 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว     จำนวน 5,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 
และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และคณะทำงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ค่าจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 

 
 
- 

 
 

100 

 
 
- 

100 

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน ได้แก่ 

- กระดาษ A4 80 แกรม Double A x 15 รีม x 
160 บาท 

- เครื่องเย็บกระดาษ HD-88 MAX 1 อัน 
- โพสอิท 1.5*2 นิ้ว A114 02 deli x 4 อัน x 40 

บาท 
- แฟ้มก้านยก 3 นิ้ว 120A4 ตราช้าง x 3 อัน x 

120 บาท 
- ไส้แฟ้ม A4 100 ซอง แพลนโก x 2 แพค x 120 

บาท 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

2,400 
 

500 
160 

 
360 

 
240 

 

4,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- คลิปหนีบดำ E111 ตราชา้ ง (1/12) 25 มม. x 
4 กล่อง x 25 บาท 

- หมึกเติมแท้ EPSON 003 65 ml. ดำ x 2 กล่อง 
x 420 บาท 

- 
 
- 

- 
 
- 

100 
 

840 

5 กิจกรรมที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ค่าจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 

 
 
- 

 
 

100 

 
 
- 

100 

7 กิจกรรมที่ 7 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

- ค่าจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 

 
 
- 

 
 

100 

 
 
- 

100 

8 กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
- ค่าจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 

 
- 

 
100 

 
- 

100 

รวมทั้งสิ้น 
- 400 4,600 5,000 

ห้าพันบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร มี
คุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของชุมชน ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

1) การสังเกต 
2) การสอบถาม 
3) การสัมภาษณ์ 
4) การประเมินผล 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 
4) แบบประเมินผล 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับทราบผลการ
ดำเนินงานจัดการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต) 
                                    ครูผู้ช่วย 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    จัดหาบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน)  066 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.13 ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าถึงการมีระบบการสุขาภิบาลที่ดี 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนเป็นจำนวน
มาก โรงเรียนมีพ้ืนที่บริเวณกว้าง ภายในอาคารเรียนมีพ้ืนที่ที่จัดทำเป็นห้องสำนักงาน ได้แก่ ห้องผู้บริหาร 
ห้องพักครู ห้องทำงานแต่ละฝ่าย ห้องธุรการ และห้องประชุม เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาเป็นห้องที่ต้องได้รับ
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยเป็นพิเศษ อีกทั้งนักการภารโรงของโรงเรียนก็มีภาระงานมาก ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลความสะอาดพ้ืนที่รอบโรงเรียน  
 เพื่อให้โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้รับการดูแลความสะอาดเรียบร้อยอย่างทั่วถึง ตลอดจนมี
บุคลากรช่วยดูแลความเรียบร้อยในการต้อนรับผู้มาเยือน ทางโรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความ
จำเป็นที่ต้องจัดหาบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือจัดหาบุคลกรสนับสนุน (แม่บ้าน) 
มาปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน และดูแลความเรียบร้อยในการต้อนรับผู้มาเยือน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา 
        เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน) ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรม - เม.ย. 2565  นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - เม.ย. 2565  นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
3 ดำเนินงานตามแผน 

3.1 ดำเน ินการจ ัดหา/จ ัดจ ้างบ ุคลากร
สนับสนุน (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา เพ่ือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ระยะเวลา 12 เดือน 
ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 

 
72,000 

เม.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - มี.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - มี.ค. 2566 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 72,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 72,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
     (  )  เงินรายได้สถานศึกษา    จำนวน 72,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/กิจกรรม - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินงานตามแผน 

3.1 ดำเนินการจัดหา/จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุน (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา เพ่ือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ระยะเวลา 12 เดือน 
ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 

 
 
- 

 
 

72,000 

 
 
- 

 
 

72,000 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 72,000 - 72,000 

เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - 
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน)
ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยภายในโรงเรียน ตลอดจน
ดูแลความเรียบร้อยในการต้อนรับผู้มา
เยือน คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
และดูแลความเรียบร้อยในการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางรักษิณา  กิจรักษ์) 
                    ครูชำนาญการ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    เสริมสร้างความสัมพันธ์และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 067 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ที่
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
ช่วงเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น
การศึกษาเพื่อปวงชน สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ ่งกำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีบทบาท และ
ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้าน 
ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาท และ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับ และส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการของ
โรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้งขึ้นไป เพ่ือ
ชี้แจง และขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
2. วัตถุประสงค์แ 
 1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินการจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
 2. เพื ่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที ่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
       เชิงคุณภาพ   
  คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ให้ความเห็นชอบ และเข้าใจการบริหาร
จัดการตามกิจกรรม และโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ฝ่ายบริหารกำหนดวัน เวลา ในการเชิญ

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 
- เม.ย. 2565 ผ่ายบริหาร  

2 ทำหนังสือเชิญ/ส่งให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

- พ.ค. 2565 งานธุรการ 

3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 
ตามกำหนด ครั้งที่ 1 

10,000 พ.ค. 2565 ฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

4 ฝ่ายบริหารกำหนดวัน เวลา ในการเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

- พ.ย. 2565 ผ่ายบริหาร  

5 ทำหนังสือเชิญ/ส่งให้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

- พ.ย. 2565 งานธุรการ 

6 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ตามกำหนด ครั้งที่ 2 

10,000 ม.ค. 2566 ฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

7 ติดตาม/ประเมินผล สรุปรายงาน - มี.ค.-เม.ย. 
2566 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 20,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบระดมทรัพยากร (เหลือจ่ายปีกศ.2564)  จำนวน 20,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ฝ่ายบริหารกำหนดวัน เวลา ใน
การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุม 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ทำหนังสือเชิญ/ส่งให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุมตามกำหนด ครั้งที่ 1 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 

8,000 
- 

 
 
- 

2,000 

 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 ฝ่ายบริหารกำหนดวัน เวลา ใน
การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุม 

- - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 ทำหนังสือเชิญ/ส่งให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

- - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุมตามกำหนด ครั้งที่ 2 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 

8,000 
- 

 
 
- 

2,000 

 
 
- 

10,000 

7 กิจกรรมที่ 7 ติดตาม/ประเมินผล สรุป
รายงาน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 
16,000 4,000 - 20,000 

สองหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 
คน เข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

การลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

บันทึกการประชุม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเข้าใจการบริหารจัดการตามกิจกรรมและ
โครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
         (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
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โครงการ   บริหารงานพัสดุ 068 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนิพล ชัยวงษ์วัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง  ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง 
เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่นแรง สำหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน การ
จัดการด้านพัสดุ จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนฝ่ายสนับสนุนทุก
ฝ่ายในงานบริหารของโรงเรียนนั้นเอง 

โดยที่งานพัสดุทั้งระบบ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ที่จะต้องช่วยแบ่ง
เบาความรับผิดชอบของผู้บริหาร และในเวลาเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุจะมีผลกระทบ
ต่อความก้าวหน้าของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพราะการจัดการในเรื่อง งานพัสดุเป็น
ความสำคัญในด้านการส่งกำลังบำรุงให้แก่หมวดวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน  ให้ดำเนินไปด้วยดี นอกจากนั้น 
ยังต้องมีส่วนร่วมในการจัดหา การควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การจำหน่าย จ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยน 
ครุภัณฑ ์เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการบริหารงานพัสดุขึ้น เพ่ือให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างและให้งานพัสดุของ
โรงเรียนเป็นระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื ่อให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
กฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับต่างและให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 

 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ  
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. จัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 ขึ้นไป  
  2. โรงเรียนบ้านป่าเหมือดปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอโครงการเพ่ือบรรจุ

ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
10,000  

1 ม.ิย. 
2565- 30 
ต.ค. 2565 

คณะครูทุกท่าน 

2. ดำเนินการตามแผน / กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 
    2.1 ฝ่ายงานพัสดุ ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
งบประมาณตามกิจกรรมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2565 ครั้งที่ 1 

ฝ่ายงานพัสดุ 

     2.2 ฝ่ายงานพัสดุทำการจัดซื้อ/จัดหา  ฝ่ายงานพัสดุ 
     2.3 คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการ

ตรวจรับที่ 
     2.4 ทำการเบิกจ่ายพัสดุเพ่ือให้ในการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ภาคเรียนที่ 2 

    2.5 ฝ่ายงานพัสดุ ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
งบประมาณตามกิจกรรมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2565 ครั้งที่ 2 16 พ.ย. 

2565– 30 
มี.ค. 2566 

ฝ่ายงานพัสดุ 

     2.5 ฝ่ายงานพัสดุทำการจัดซื้อ/จัดหา  ฝ่ายงานพัสดุ 
     2.6 คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการ

ตรวจรับ 
     2.7 ทำการเบิกจ่ายพัสดุเพ่ือให้ในการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
30 มี.ค. 
2566 

ฝ่ายงานพัสดุ 
 3.1 จัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายงานพัสดุ พร้อมทั้งเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามแผน -  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-ค่าจ้างทำป้ายปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565  

- ค่ากระดาษ AA จำนวน 10 รีม x 120 บาท 
- ค่าหมึกหมึกเติมแท้ EPSON ดำ/แดง/น้ำเงิน/

เหลือง 2 ชุด x 1,900 บาท 
- โพสอิท แฟล็กซ์ 0.5*1.7 นิ้ว x 10 อัน x 50 บาท 
- แฟ้มคลิปบอร์ด 1111F ตราช้าง x 10 อัน x 100 

บาท 
- คลิปหนีบดำ #108 เอลเฟ่น (1/12) 22 มม. x  

10 อัน x 65 บาท 
- คลิปหนีบดำ E108 ตราช้าง (1/12) 50 มม. x  

10 อัน x 70 บาท 
- คลิปหนีบดำ #111 เอลเฟ่น (1/12) 10 มม. x  

10 อัน x 20 บาท 
- ลวดเย็บ MAX 10-1M x 10 กล่อง x 13 บาท 
- ลวดเย็บ MAX 3-1M x 10 กล่อง x 22 บาท 

1,600 - 
 

1,2000 
3,800 

 
500 

1,000 
 

650 
 

700 
 

200 
 

130 
220 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
- 1,600 8,400 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) จัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
2) โรงเรียนบ้านป่าเหมือดปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1) สังเกต 
2) สอบถาม 
3) สัมภาษณ์ 
4) ตรวจสอบงานพัสดุ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบสัมภาษณ์ 
4) รายงานผลการตรวจสอบงาน
พัสดุประจำปี โรง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย และ

ระเบียบข้อบังคับต่างและให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 
 2. งานพัสดุได้อำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายนิพล  ชัยวงษ์วัน) 
                          ครชูำนาญการพิเศษ 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    จัดทำทะเบียนและจัดเก็บหลักฐานทางการเงิน 069 
ลักษณะโครงการ          (   ) โครงการใหม่           ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกนิษฐา  มาไกล และนางรักษิณา  กิจรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ต่าง ๆ ของโรงเรียนหลาย ๆ ด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติการพัสดุ การเงิน และการบัญชีของทางราชการที่ถูกต้อง และมีการจัดระบบ
การเงินที่ดี   

เพ่ือให้โรงเรียนได้เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนต่าง ๆ ค่าใช้สอย และ
ค่าวัสดุอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละงวดที่ได้รับ เพื่อก่อ
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนของคณะครูและ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เป็น
ขั้นตอนตามระเบียบการเงินพัสดุ จัดทำบัญชี และเก็บหลักฐานเป็นระบบ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินได้
รอบคอบยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการควบคุมและมีเอกสารตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ถูกต้อง 
2. เพ่ือจัดระบบเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง และการบัญชี ทุกรายการ 
 เชิงคุณภาพ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามขั้นตอน 
และระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมหาสมุดบัญชี ทะเบียน แฟ้มเอกสาร

แสดงรายการต่าง ๆ และวัสดุต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานการเงินการบัญชี    

10,000 1-2 ต.ค. 2565 นางกนิษฐา  มาไกล 

2 ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-จ่าย และ
รายงานการเงินส่ง สพท. ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป                

- 1 เม.ย. 2565- 
31 มี.ค. 2566 

นางกนิษฐา  มาไกล 
นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

3 รับโอนเงินและออกใบเสร็จส่ง สพท.     - 1 เม.ย. 2565- 
31 มี.ค. 2566 

นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำบัญชี
ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงานและ
โครงการที่ผู้บริหารอนุมัติใช้งบประมาณ
ตลอดปีการศึกษาและจัดเก็บหลักฐานการ
รับจ่ายเข้าแฟ้มรอรับการตรวจจากหน่วย
ตรวจสอบ    

- 1 เม.ย. 2565- 
31 มี.ค. 2566 

นางกนิษฐา  มาไกล 
นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท 
 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ                           
      ( ✓)  งบอุดหนุนรายหัว    จำนวน 10,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมหาสมุดบัญชี ทะเบียน แฟ้ม
เอกสารแสดงรายการต่าง ๆ และวัสดุต่าง ๆ ใน
การดำเนินงานการเงินการบัญชี    
1.1 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80  
แกรม (500 แผ่น) x 10 รีม x 135 บาท 
1.2 แฟ้มก้านยก 3 นิ้ว 112A4 ตราช้าง 20 อัน x 
85 บาท 
1.3 โพสอิท 3*3 นิ้ว ตราช้าง x 6 ห่อ x 33 บาท 
1.2 สันรูด 12 มิล (1 /12) x 10 ห่อ x 90บาท 
1.5 ลวดเย็บ MAX 10-1M x 2 กล่อง x 13 บาท 
1.6 ลวดเย็บ MAX 3-1M x 2 กล่อง x 22 บาท 
1.7 ซองขาวยาว 9/125 AA มีครุฑ (500 ซอง)  
1 กล่อง x 450 บาท 

- -  
 
 

1,350 
 

1,700 
 

198 
900 
26 
44 
450 

 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.8 ปกพลาสติกใส x 2 ห่อ x 135 บาท 
1.9 หมึกพิมพ์ x 4 สี x 553  บาท 
1.10 กระดาษการ์ดปก A4 120 แกรม (1/180) 
(TH) x 5 ห่อ x 149 บาท 
1.11 คลิปหนีบดำ 10 มม. #111 เอลเฟ่น (1/12) 
x 6 กล่อง x 60 บาท 
1.12 น้ำยาลบคําผิด 4.2 มล. ZL102-W เพนเทล 
x 2 อัน x 75 บาท  
1.13 ไส้แฟ้ม A4 100 ซอง เอลเฟ่น (TH) x 4 ห่อ 
x 110 บาท 
1.14 ที่เจาะกระดาษ Perfo 40 (40 แผ่น) ตรา
ช้าง x 1 อัน x 360 บาท 
1.15 ลวดเสียบกระดาษ แบบกลม 500 กรัม 
(800 ชิ้น) x 1 กล่อง x 145 บาท 
1.16 เทปผ้า 1 นิ้ว x 5 ม้วน x 29 บาท 
1.17 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. X5 HITZ ควอนตั้ม x 
6 ด้าม x 6 บาท 
1.18 กล่องเอกสาร 2 ช่อง x 2 อัน x 240 บาท  

270 
2,212 
745 

 
360 

 
140 

 
440 

 
360 

 
145 

 
145 
36 
 

480 
2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-จ่าย 

และรายงานการเงินส่ง สพท. ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป   

- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 รับโอนเงินและออกใบเสร็จส่ง สพท.     - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำ

บัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงานและ
โครงการที่ผู้บริหารอนุมัติใช้งบประมาณตลอดปี
การศึกษาและจัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเข้าแฟ้ม
รอรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบ    

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 
  10,000 10,000 

หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  สพป.ชร.เขต 3 และเทศบาลเวียงพางคำ  
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9. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1) ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก 
2) ตรวจสอบทะเบียน 
3) ตรวจสอบรายงาน
การเงิน 

1) ทะเบียนคุมเงินฝากทุกบัญชี 
2) ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท 
3) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและมีบัญชีการเงินที่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นระบบตรวจสอบได้ 

2.โรงเรียนจัดระบบเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการควบคุมและมี
เอกสารตรวจสอบการใช้งบประมาณต่าง ๆ ถูกต้อง 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางกนิษฐา  มาไกล) 
                           ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
                (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ    
                                      (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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โครงการ    งานทะเบียนนักเรียน 070 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม่           ( ) โครงการต่อเนื่อง     
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.18 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำข้อมูล

สารสนเทศไปใช้ในการ บริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 
 ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละครูที่มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่6 การปรับสมดูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรของประเทศนั้น เป็นการกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของ
การจัดการระบบการจัดการศึกษา ทั้งนี้การผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่มีระบบเป็นปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้ ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไว้ว่า  มุ่งเน้นในการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพของผู้เรียน  
 งานทะเบียนจึงถือเป็นงานที่มีความสำคัญมากอีกงานหนึ่งในระบบการบริหารจัดการ ของ
โรงเรียน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานทะเบียนสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้งานทะเบียนนักเรียนยังได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำทะเบียนประวัติ
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เก็บข้อมูลและการจัดเก็บหลักฐานเอกสารสำคัญต่าง  ๆ ของนักเรียน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและสะดวก
ต่อการสืบค้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการจัดทำ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 2. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
 3. เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางทะเบียนแก่ผู้ร้องขอ 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1. เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนและมีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกคน 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับบริการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน  

เชิงคุณภาพ 
 1. ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดมีเด็กเข้ามาเรียนตามเกณฑ์ภาคบังคับตาม
แผนการรับนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2. ในปีการศึกษา 2565 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางทะเบียน จัดทำได้ถูกต้อง 
เป็นระบบตามขอบข่ายงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 3. ในปีการศึกษา 2565 นักเรียน ผู้ปกครองได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม วางแผน คณะทำงานฝ่าย

ทะเบียนนักเรียน มอบหมายงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

- พ.ค. 2565 และ 
พ.ย. 2565 

คณะทำงาน 

2 จัดซื้อ และจัดทำเอกสาร ข้อมูล  
ปฏิบัติงานเกี่ยวงานทะเบียนด้านต่าง ๆ 

7,000 ภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 

นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
และคณะ 

3 สรุปรายงานโครงการ - มี.ค. 2566 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
 รวมงบประมาณทั้งหมด 7,000 บาท 

 
5. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 7,000 บาท 
     มาจากแหล่งงบประมาณ  
      ( ✓ )  งบอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา 2565   จำนวน 7,000 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุม วางแผน คณะทำงานฝ่าย
ทะเบียนนักเรียน มอบหมายงานตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ และจัดทำเอกสาร ข้อมูล  
ปฏิบัติงานเกี่ยวงานทะเบียนด้านต่าง 
2.1 จัดทำข้อมูลประกอบการทำสัญชาติ 

  7,000 
 
 

7,000 
โรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด

 สพ
ป.ช

ร. 
3



420 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2.2 จัดทำใบรับรองการศึกษา  
2.3 การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล 
2.4 จัดทำเอกสารความก้าวหน้าของประชากรวัย
เรียน  บค.02 , บค.03 
2.5 การประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา 
2.6 การรับนักเรียน 
2.7 การรายงานข้อมูลนักเรียน 
2.8 ใบรับรองการศึกษา 
2.9 การรับ – ส่งนักเรียนย้าย 
2.10 การจำหน่ายนักเรียน 
2.11 การลงทะเบียนนักเรียน 
2.12 การจัดทำข้อมูล DMC 
2.13 การจัดทำเด็กท่ีขึ้นต้นด้วยอักษร G 
2.14 การคัดสำเนาเอกสารทางการศึกษา 
2.15 การเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน 
2.16 การตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 
2.17 การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน 
2.18การสำรวจนักเรียนออกกลางคัน 
2.19 ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ ฯลฯ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร Double A A4 80 แกรม 
(500แผ่น) (TH) x 10 รีม x 135 บาท 

- กล่องเอกสาร 2 ช่อง (TH) x 2 กล่อง x 270 
บาท 

- หมึกเติมแท ้Canon 70 มล. GI-790 สีดำ x 2 
ขวด x 530 บาท 

- กาวแท่ง UHU 40 กรัม 3 อัน x 145 บาท 
- ซองน้ำตาล A4 9*12 3/4 นิว KA (1/50) (TH) 

1 มัด 
- ปากกาเน้นข้อความ สเต็ดเล่อร์ 1 ด้าม 
- ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. X5 HITZ ควอนตัม 

(1/50)  สีดำ 1 กระปุก 
- น้ำยาลบคำผิด 12 ml. ตราช้าง x 2 ชิ้น x 35 

บาท 
- ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว 1 อัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,350 
 

540 
 

1,060 
 

435 
140 

 
45 
 

255 
70 
 

35 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- แฟ้ม 1 กระดุม F4 114F เอลเฟ่น (1/12) ขยาย
ข้าง แนวตั้ง 1 โหล 

- โพสอิท แฟลก็ซ์ 0.5*1.7 นิว 683-3 3M x 2 
แพค x 49 บาท 

- ลวดเย็บ MAX 3-1M x 5 กล่อง x 25 บาท 
- ลวดเย็บ MAX 10-1M x 5 กล่อง x 13 บาท 
- ลวดเสียบกระดาษ No.00 ตราม้า 3 กล่อง x 20 

บาท 
- สมุดบัญชีลายสก๊อต เบอร์ 2 560-52 (MN) 

(TH) 1 เล่ม 
- ไส้แฟ้ม A4 100 ซอง เอลเฟ่น 1ห่อ 
- ลิ้นชักพลาสติก ตั้งโต๊ะ A4 5 ชั้น 1 อัน 
- หมึกเติมแท ้Canon 70 มล. GI-790 สีแดง  

1 ขวด 
- หมึกเติมแท ้Canon 70 มล. GI-790 สีเหลือง   

1 ขวด 
- หมึกเติมแท ้Canon 70 มล. GI-790 สีน้ำเงิน   

1 ขวด 
- ซองซิปใส่ A5 cy54-14c(br) x 10 ซอง x 12 

บาท 
- ซองซิปใส่ A4 cy56-14c(br) x 10 ซอง x 16 

บาท 

132 
 

98 
 

125 
65 
60 
 

50 
 

110 
560 
530 

 
530 

 
530 

 
120 

 
160 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
  7,000 7,000 

เจ็ดพันบาทถ้วน 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง/สำนักทะเบียนเทศบาล/สำนักงานทะเบียนอำเภอ/สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1) ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่า
เหมือดมีเด็กเข้ามาเรียนตามเกณฑ์ภาค

1) บันทึกข้อมูลและสถิติ
การเข้าเรียน 

1) แบบบันทึกข้อมูลและ
สถิติการเข้าเรียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
บังคับตามแผนการรับนักเรียน ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
2) ในปีการศึกษา 2565 ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางทะเบียน 
จัดทำได้ถูกต้อง เป็นระบบตามขอบข่าย
งาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3) ในปีการศึกษา 2565 นักเรียน 
ผู้ปกครองได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูล
ทะเบียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นที่
พึงพอใจ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
3) การสัมภาษณ์/สอบถาม 

2) บันทึกเอกสารงาน
ทะเบียนทั้งหมด 
3) แบบสัมภาษณ์ /
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนและมีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางทะเบียน จัดทำได้ถูกต้อง เป็นระบบตามขอบข่ายงาน 
 3. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายทะเบียน 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายดีรวัฒน์  นาทะสัน) 
                                       ครู  
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                       (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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คำสั่งแต่งตัง้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
ที ่ 051 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  
.................................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับ
ก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์และเป็นไปตามเป้าหมาย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.๑ นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารงานฝ่ายงบประมาณ  
    /งานวิชาการ/บุคลากร/บริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
1.2 นายยุทธนา  กันทาเดช รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
1.3 นายวิเชียร มอญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน 

/ผู้บริหารฝ่ายงานบุคลากร/อาคารสถานที่  กรรมการ 
1.3 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน ครูชำนาญการพิเศษ/หวัหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.4 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  ครูชำนาญการพิเศษ/หวัหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
1.5  นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี คร ู      กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวก ประสานงานต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ราบรื่นตามวัตถุประสงค ์
 

2.  คณะกรรมการจัดทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
2.1  นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธาน ี คร ู    ประธานกรรมการ 
2.2  นางกนิษฐา  มาไกล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.3  นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.4  นางรักษิณา  กิจรักษ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
2.5  นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู   คร ู    กรรมการ 
2.6  นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าทีร่ับผิดชอบดังนี้ 
นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู       คร ู 
มีหน้าที่  จัดทำตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน และภาพรวมของสถานศึกษาของแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 จนแล้วเสร็จทุกประการ  
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1) นายนิพล  ชัยวงษ์วัน   ครชูำนาญการพิเศษ 
2) นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  คร ู
3) นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  ครูผู้ช่วย 
มีหน้าที่  จัดทำตอนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานในการศึกษา 2564 ของแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 จนแล้วเสร็จทุกประการ  
 

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  คร ู    
มีหน้าที ่ จัดทำตอนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตอนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565  จนแล้ว
เสร็จทุกประการ  
 

1) นางกนิษฐา  มาไกล   ครูชำนาญการพิเศษ 
2) นางรักษิณา  กิจรักษ์   ครูชำนาญการ 
3) นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  คร ู      
มีหน้าที่  จัดทำตอนที่ 5 และตอนที่ 6 ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ปี

การศึกษา 2565 ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 จนแล้วเสร็จทุกประการ 
 

นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  คร ู
มีหน้าที่  จัดทำภาคผนวกและจัดพิมพ์รูปเล่มของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565  

จนแล้วเสร็จทุกประการ  
 
3. คณะกรรมการเขียนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัต ิราชการ ประจำปีการศึกษา 2565  
ประกอบด้วย 
3.1   นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
3.2   นายยุทธนา  กันทาเดช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3.3   นายวิเชียร  มอญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.4   นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.5   นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.6   นางกนิษฐา  มาไกล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.7   นางพรรณี  ทรายหมอ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.8   นายดีรวัฒน ์ นาทะสัน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.9   นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.10 นางสาวกาญจนา  คำดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.11 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.12 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.13 นางรักษิณา กิจรักษ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.14 นายพนมกร  กองแสง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.15 นางจันทร์ดี  คำสัจ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.16 นายจันทรัตน์  วงชาร ี  คร ู    กรรมการ 
3.17 นางสาววรรณภสัสร  เต็นคำ  คร ู    กรรมการ 
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3.18 น.ส.ริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส คร ู    กรรมการ 
3.19 นายนชวนนท์  สุนทรสขุ  คร ู    กรรมการ 
3.20 ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม คร ู    กรรมการ 
3.21 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  คร ู    กรรมการ 
3.22 นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ    คร ู    กรรมการ 
3.23 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.24 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.25 นางสาวจันทร์จิรา  วิบูลย์วิโรจน์กุล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.26 นายภัทรวธุ  พ้นภัย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.27 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.28 นางสาวรัตติกาล  พันธต์๊ะ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.29 นางสาวศิริยา  สมบูรณ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.30 นายกริช  อ้ึงอภิธรรม    คร ูICT Talent   กรรมการ 
3.31  นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ เขียนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโตรงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
2 โครงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา นายพนมกร  กองแสง 
3 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

4.1 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 
4.3 กิจกรรมคำเมืองวันละคำ 
4.4 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก 
4.5 กิจกรรมกาดละอ่อน 
4.6 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 

 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 

5 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา ว่าที่ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
6 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

6.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับอนุบาล 
6.2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม 
6.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับมัธยม 
6.4 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 

 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 

7 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา 
7.1 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนาภาษาจีน 
7.2 กิจกรรมเข้าค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ 

 
นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  
9 โครงการรักการอ่าน นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
10 โครงการมุมรักการอ่าน นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

11.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา 

11.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 

 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

12 โครงการค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 
12.1 กิจกรรมระดับป.6 

12.2 กิจกรรมระดับม.3 

 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นายพนมกร  กองแสง 

13 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
13.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (โครงการศิลปะ) 
13.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
13.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 

 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 

14 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
14.5 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นายยุทธนา  กันทาเดช 

15 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
15.1 กิจกรรมระดับชั้น ป.1 
15.2 กิจกรรมระดับชั้น ม.1 

 
นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

16 โครงการวันสำคัญ 
16.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
16.2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
16.3 กิจกรรมวันพ่อและวันภาษาไทยแห่งชาติ 
16.4 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
16.5 กิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ 
16.6 กิจกรรมวันเด็ก 
16.7 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

17 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา  
(ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร) 
17.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
17.2 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน 

นายธนวัฒน์  จวรรณตุม  
และคณะ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
18 โครงการธนาคารโรงเรียน นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
19 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ 

19.1 งานคหกรรม 
19.2 งานช่างอุตสาหกรรม 
19.3 งานกาแฟ  

 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

20 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำขนมอบ (โครงการบริษัทสร้างการดี) นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
21 กิจกรรมการทำอาหารและขนม (โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ) นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
22 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
23 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี

คุณภาพ) 
23.1 กิจกรรมค่ายกลางวันหรรษา 
23.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
23.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
23.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

24 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายจันทรัตน์  วงชารี 
25 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ นายจันทรัตน์  วงชารี 
26 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นางพรรณี  ทรายหมอ 

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
27 โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอนระดับชั้นอนุบาล นางจันทร์ดี  คำสัจ 
28 โครงการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นางรักษิณา  กิจรักษ ์
29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

30 โครงการแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
31 กิจกรรมค่ายพักแรม (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

31.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย (คาราวานผู้ปกครอง) 
31.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
31.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
31.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นายจันทรัตน์  วงชารี 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

32 กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
32.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
32.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
32.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
32.4 กิจกรรมระดับ ม.1 
32.5 กิจกรรมระดับ ม.2 

 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
32.6 กิจกรรมระดับ ม.3 
32.7 กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 

นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

33 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
33.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
33.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
33.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
33.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
ว่าที่ร.ต.หญิงลานา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

34 โครงการจัดสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
34.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
34.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
34.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
34.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
34.5 กิจกรรมห้องพิเศษ 

 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายจันทรัตน์  วงชารี 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

35 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
36 โครงการเสริมทักษะด้านดนตรี (การเรียนรู้ด้านดุริยางค์ศึกษา  

วงโยธวาทิต) 
นายยุทธนา  กันทาเดช 

37 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน นายจันทรัตน์  วงชารี 
38 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม นายวิเชียร  มอญแก้ว 
39 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  

39.1 กิจกรรมกีฬาประเพณีระหว่างห้องเรียน 
39.2 กิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
นายจันทรัตน์  วงชารี 

40 โครงการแข่งขันคุณธรรม นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
41 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา นายจันทรัตน์  วงชารี 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
42 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน ICT สำหรับครูยุคใหม่เพ่ือ

สนับสนุนประสิทธิภาพการสอน 
นายกริช  อ้ึงอภิธรรม 

43 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน และเครื่องฉายทึบแสง นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
44 กิจกรรมจัดหาป้ายไฟประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้) 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

45 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ (True) นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
46 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
47 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการระบบสารสนเทศและ

ห้องสมุดออนไลน์ในโรงเรียน  
นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

48 โครงการเข้าคา่ย ICT ระดับปฐมวัย นางจันทร์ดี  คำสัจ 
49 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 
50 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
50.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
50.2 กิจกรรมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

51 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
51.1 กิจกรรมจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีครูประจำห้องเรียน 
51.2 กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด  
51.3 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้เรียนก่อนประถม 
51.4 กิจกรรมจัดสร้างตาข่ายป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
51.5 กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย 
51.6 กิจกรรมปรับปรุงทาสีห้องเรียนคุณภาพ 
51.7 กิจกรรมปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟันนักเรียนปฐมวัย 
51.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบดูดอากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

52 โครงการจัดหาป้ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ นายวิเชียร  มอญแก้ว 
53 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
54 โครงการจัดหายานพาหนะนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ (ปีที่ 4) นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
55 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
56 โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน

การสอน (นาฏศิลป์) 
นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

57 โครงการแหล่งเรียนรู้สวนสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
58 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสถานศึกษา 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม) 
58.1 กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์  
58.2 กิจกรรมเขตสะอาด 

 
 
นายอานนท์  อุทธิยา 
นายธนวัฒน์  จวรรณตุม 

59 กิจกรรมเข้าค่ายงานช่างอุตสาหกรรม (โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนา
อาชีพ) 

นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

60 กิจกรรมชุมนุมปรับภูมิทัศน์ นายวิเชียร  มอญแก้ว 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
61 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน   นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 
62 โครงการประชุมผู้ปกครอง  นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
63 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  นางจันทร์ดี  คำสัจ 
64 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

65 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
66 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน (แม่บ้าน) นางรักษิณา  กิจรักษ์ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
67 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา  
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

68 โครงการบริหารงานพัสดุ นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
69 โครงการจัดทำทะเบียนและจัดเก็บหลักฐานทางการเงิน นางกนิษฐา  มาไกล 
70 โครงการงานทะเบียนโรงเรียน นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
71 โครงการพิเศษ นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 

 
ทั้งนี้ ให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพ่ือประโยชน์                  
ของทางราชการ 
     
 

   สั่ง ณ วันที ่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                           (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ)   
  
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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