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ชื่อโครงการ   ห้องเรียนคุณภาพ 
สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานที่    ข้อท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ (   )   โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี  ธรรมนิยม                                    
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ        17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที ่สมบูรณ์มีวินัย  ใฝ่รู ้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  โดยมีจุดเน้นการพัฒนาคนท่ี
สำคัญ คือ การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม รวมท้ังการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทำงานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ตลาดงานทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการ
ประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที ่เอื ้อต่อการประกอบอาชีพที ่เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์  การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างสำคัญ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุก
ระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั ้งระบบ รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจ
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ศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนท่ีมีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล โดยคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน 
ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก ในการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จสูงสุดได้ย่อมต้องอาศัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดผลประเมินผลท่ีตรงตามสภาพ
จริง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ได้ตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษา  จึงได้สำรวจสาเหตุและสภาพ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน  พบว่าสาเหตุที ่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำเพราะขาดแคลนสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนรู้หรือสื่อที่มีอยู่เป็นสื่อที่ไม่น่าสนใจ  ทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียนและสื่อที่มีอยู่มี
จำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  จึงจัดทำโครงการห้องเรียนคุณภาพขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน 
2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 1. ครู นักเรียนทุกคน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

              2. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบทุกช้ัน 
 3. ครูมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  

3.2  เชิงคุณภาพ 
               1. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนท่ีเพียงพอ เหมาะสมทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้  

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ พฤษภาคม 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวมยุริน ปรือปรัง 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565 ครูทุกคน 
4.1  ครูประจำช้ันสำรวจส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม 2565 

ครูทุกคน 

4.2  ดำเนินการจัดซื้อจัดหาส่ือ พฤษภาคม, 
คุลาคม 2565 

ครูทุกคน 

5. ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม 2566 นางปราณี  ธรรมนิยม 
 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ จำนวน   246,000 บาท (สองแสนส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 จัดซื้อจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 1 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 จัดซื้อจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 2 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
123,000 

 
- 
 
 

123,000 
 
 

 
123,000 

 
- 
 
 

123,000 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

รวมทั้งส้ิน - - 246,000  246,000  - - 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ไตรมาสท่ี 3 (2565) 
(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

จำนวนเงิน 
 

123,000 
บาท 

จำนวนเงิน - 
บาท 

จำนวนเงิน 123,000 
บาท 

จำนวนเงิน - 
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนราย

หัว 
 อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนราย

หัว 
 

ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่ือสำหรับกิจกรรมการเรียน
การสอน  
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ ์
1. มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
สำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความกระตือรือรน้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สนองจุดเน้นโรงเรียน       จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐาน ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี ธรรมนิยม 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย  พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การศึกษาเป็นปัจจัยและองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในกิจกรรมการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน  แผนการศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตรการศึกษาจึงเป็นแม่บทสำคัญในการกำหนดผลผลิต  ทางการศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษาแก่
ประชาชนพลเมืองของประเทศ   เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้  เรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้บุคคลแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการ
เรียนรู้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงกำหนดกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มการเรียนรู้พื ้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ  โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาจึงจำเป็นตอ้ง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดจะต้องได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม คือพัฒนา
สมอง  พัฒนาพหุปัญญาเน้นผู้เรียนให้รู้จักวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีทักษะ การจัดการ สามารถจัดการกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรู้จักค้นหาความรู้  อย่างหลากหลายและสามารถพึ่งตนเองได้  
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 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 3 (พ.ศ.2549-
2553) ซึ ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบว่า 
มาตรฐานท่ี 5  อยู่ในระดับพอใช้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ อยู่ในระดับต่ำ เฉล่ียรวมแล้วไม่ถึงร้อย
ละ 50 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  จึงมีข้อเสนอแนะให้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรยีนรู้
และการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาปรับใช้กับประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใน
ทุกระดับชั้น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะความรู้ตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ได้
ตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาจึงได้สำรวจสาเหตุและสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียนพบว่าสาเหตุท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำเพราะขาดแคลนส่ือ  วัสดุอุปกรณ์  ประกอบการเรียนรู้หรือส่ือท่ี
มีอยู่เป็นสื่อที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียนและสื่อที่มีอยู่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของนักเรียนท้ังในด้านการฟงั  พูด อ่าน 

เขียน  
 2.2 เพื่อส่งเสริมการเรียน ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิทยาศาสตร์  
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการ จัดกิจกรรมวันสำคัญท่ีเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ วันสุนทรภู่  วันภาษาไทย   วันวิทยาศาสตร์  และวันคริสต์มาส 

 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  1. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 80  

 2. นักเรียนนำความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 80   
 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พฤษภาคม 2565 นางปราณี ธรรมนิยม 
2 จัดทำโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ มิถุนายน 2565   นางปราณี ธรรมนิยม 
3 จัดประชุมวางแผนการทำงานพัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มิถุนายน 2565 นางปราณี ธรรมนิยม และ

คณะครู 
4 จัดกิจกรรมวันสำคัญท่ีเน้นพัฒนาผู้เรียน 

    4.1. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
     

17 พฤษภาคม 2565 - 
31 มีนาคม 2566 
มิถุนายน 

 
นางปราณี ธรรมนิยมและ 
นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    4.2. กิจกรรมวันภาษาไทย 
 
    4.3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 
    4.4. กิจกรรมวันคริสต์มาส 

กรกฎาคม 
 
สิงหาคม 
 
ธันวาคม 

นางปราณี ธรรมนิยมและ
นางสาวชนกพร  แพงศรี 
นางบุษริยา  พุทธวงค์ และ 
น.ส. ภคมน  บุตะเคียน 
นางสาวเนตรนภา  แพงอก
และนางภาวนา  พันธ์นา 

5 วัด ประเมินผลและรายงานผล มกราคม 2566 นางปราณี ธรรมนิยม 
         
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่ 
1.1.วัสดุ-อุปกรณ์ จัดกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน 
1.2.รางวัลนักเรียน. 
กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.1.วัสดุ-อุปกรณ์ จัดกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน 
2.2 รางวัลนักเรียน 
2.3 จัดนิทรรศการ/ผลงานนักเรียน. 
กิจกรรมที่ 3 วันวิทยาศาสตร์ 
2.1วัสดุ-อุปกรณ์ จัดกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน 
2.2.รางวัลนักเรียน. 
กิจกรรมที่ 4 วันคริสต์มาส 
2.1 จัดนิทรรศการ/ผลงานนักเรียน.
2.2.รางวัลนักเรียน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,000 
2,000 

 
4,500 

 
3,000 
2,500 

 
 

7,000 
3,000 

 
 

3,000 

   
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2,000 5,000 
รวมทั้งส้ิน - - 30,000 - - 30,000 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.
64) 

ไตรมาสที่ 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

จำนวนเงิน 5,000
บาท 

จำนวนเงิน 20,000
บาท 

จำนวนเงิน 5,000บาท จำนวนเงิน - 
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว 5,000

บาท 
อุดหนุนราย
หัว 

20,000
บาท 

อุดหนุนรายหัว 5,000บาท อุดหนุนรายหัว  

ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สำรวจ แบบสำรวจ 
ผลลัพธ์  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 
   4  กลุ่มสาระสูงขึ้น ร้อยละ 5 
2. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน 
   ทักษะทางวิชาการระดับภาคและ 
   ระดับชาติ 

 
ทดสอบ 

 
รางวัลท่ีได้รับ 

 
แบบทดสอบ 

 
เกียรติบัตร/เหรียญรางวัล 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในดับสูงขึ้น 
 2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 3.  นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี  6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวบ่งช้ีท่ี  2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (   ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ี
จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล  

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและ
แหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู ่ความเป็นสากลเป็น
แหล่งเสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยม
ในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง ได้ระดม
ทรัพยากรจากหลายๆฝ่ายเพื่อให้สามารถจัดบริการการศึกษาแก่นักเรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน แต่สภาพของห้องปฏิบัติการยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้
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ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมและ
ปลอดภัย 
 2.2 เพื่อให้นักเรียน ครู ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  3.1.1 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เมาส์ จำนวน 15 ชุด 
  3.1.2 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด จำนวน 15 ชุด 
  3.1.3 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หูฟังพร้อมไมโครโฟนประจำตัว จำนวน 15 ชุด 
  3.1.4 วัสดุ/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นรองเมาส์ จำนวน 15 ชุด 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน  
  3.2.2 นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 นักเรียนท่ีเรียนคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการใช้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
4 
5 

ศึกษาปัญหาและความต้องการแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 
ประชุม วางแผน 
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ติดตามและประเมินผล สรุปโครงการ 

เมษายน 2565 
 
พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
มีนาคม 2566 

นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ 
 
นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ 
นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ 
นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ 
นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ 

   
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ เมาส์ จำนวน 15 ชุด 
1.2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด จำนวน 15 
ชุด 
1.3 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ หูฟังพร้อมไมโครโฟน
ประจำตัว จำนวน 15 ชุด  
1.4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ แผ่นรองเมาส์ 
จำนวน 15 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

รวมทั้งส้ิน    10,000  10,000 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 10,000

บาท 
จำนวนเงิน  

บาท 
จำนวนเงิน  

บาท 
จำนวนเงิน  

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ท่ีพร้อมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายและเวลาท่ีกำหนด 

 
การวิเคราะห์เอกสารวัสดุ 
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ประเมินผล 

 
แบบบันทึกการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ผลลัพธ์ 
1) ความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อ

การใช้ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี 

 
สัมภาษณ์ สอบถาม 
ประเมินผล 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมต่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียน ครู สามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน        จุดเน้นท่ี 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3     ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองนโยบายระดับ สพฐ.   ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน ข้อท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   (   )   โครงการใหม่     ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน   
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  มีห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์เน้นทักษะกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยี
โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน (Computer Assisted Instruction) การเร ียนในร ูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 
(eLearning) การเรียนแบบ School Online (VDO streaming) เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance 
Learning) ภายใต้ความเช่ือเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
อยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge)ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเรียนเวลาใด สถานท่ี
ใด หรือ แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  งานโสตทัศนศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีแนวคิด
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็น
ภารกิจใน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ในเรื ่องการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-
CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน 
พร้อมใช้งาน 
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  2.2 เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย
มากยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์มีวัสดุและอุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพจำนวน 1 ห้องเรียน 
3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ มรีะบบมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 30 มถิุนายน 2565 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน  
2 ติดตามและประเมินผล มีนาคม 2566 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน  

        
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
3.1 วางแผนการดำเนินงาน 
จัดทำโครงการ คำส่ัง และการ
ดำเนินงานดังนี ้
-ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะประชุม 
TOA รุ่น EM-380 AS 
- สายสัญญาณ HDMI ยี่ห้อ 
Hosiwell ความยาว 20 เมตร 
- สายสัญญาณ HDMI ยี่ห้อ 
Hosiwell ความยาว 5 เมตร 

   
 
 
 

1,750 
 
 

1,990 
 
 

 
 
 
 

2 ชุด 
 
 

1 ม้วน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,500 
 
 

1,990 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- รีโมททีวีรวมรุ่น LCD LED 
- PANASONIC Eneloop เครื่อง
ชาร์จเร็ว 1.5 ชม. พร้อมถ่าน
ชาร์จ Eneloop AA 4 ก้อน - 
ขาว 
- ติดต้ังระบบมัลติมีเดีย 
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องประชุมมรกต 

400 
120 

1,299 

1 ม้วน 
1 ชุด 
1 ชุด 

400 
120 

1,299 
 
 
 

2,691 

รวมทั้งสิ้น      10,000 
 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ไตรมาสที่ 3 (2565) 
(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

จำนวนเงิน 10,000
บาท 

จำนวนเงิน .........
บาท 

จำนวนเงิน .........
บาท 

จำนวนเงิน .........
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนมีห้องโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

การสังเกต,การสอบถาม
,ประเมินผล 
 

แบบสอบถาม,แบบสังเกต
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนมีห้องโสตทัศนูปกรณ์มีระบบมัลติมีเดียท่ี
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

การสังเกต,การสอบถาม
,ประเมินผล 

แบบสอบถาม,แบบสังเกต
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครู นักเรียน บุคลากร มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานและทันสมัย 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ   

 เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภคมน บุตะเคียน 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นั้น แหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงสำคัญตามมาตรา 25 ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า รัฐ
ต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  มีห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้
สำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์เน้นทักษะ
กระบวนการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแต่จากสภาพปัญหาที่ผ่านมากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประสบปัญหาในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน  เพราะแหล่งเรียนรู้จะ
เป็นสิ่งจูงใจ ให้นักเรียนสนใจบทเรียน เข้าใจเนื้อหาสาระได้รวดเร็ว และยังสร้างความเข้าใจง่ายในการ
ปฏิบัติการให้แก่นักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนของครูอีกด้วย ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้มีหลายหลายชนิดท่ี
สามารถนำมาเพื่อการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน และด้วยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในได้กำหนดมาตรฐานที่ 4  ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้และด้วยยุทธศาสตร์ที ่ 1 จัดบูรณาการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาเรียนให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม มีความสุขเป็นคนดีของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
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เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์องค์อย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ แผนกสามัญศึกษาให้มีคุณภาพเป็นระบบ ได้
มาตรฐานสากล 
 ดังนั้นการมีห้องวิทยาศาสตร์จึงเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้มุ่งสู ่ผู้เรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
จัดหาและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ให้มีอย่างพอเพียงเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง  ฝึกปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้มุ่งสู่ผู้เรียน ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดหา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องวิทยาสาสตร์ใหเ้หมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.2 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติห้องวิทยาสาสตร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนานักเรียนตาม

ธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  
3. เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีวัสดุและอุปกรณ์  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

และการจัดบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ   
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม      ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน    พฤษภาคม 2565 นางสาวภคมน บุตะเคียน 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    มิถุนายน 2565 นางสาวภคมน บุตะเคียน 
3 ดำเนิดการตามโครงการ    มิถุนายน 2565 นางสาวภคมน บุตะเคียน 
4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ    มีนาคม  2566 นางสาวภคมน บุตะเคียน 

   
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1  จัดบรรยากาศห้อง
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

1.1 จัดห้องวิทยาศาสตร์ให้น่า
เรียน 

1.2 มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
พอเพียงและเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 2  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ให้พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
              2.1  จัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
              2.2 จัดหาส่ือ
วิทยาศาสตร์ท่ีช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 3  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการผลิตส่ือ  ผลงาน
นักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

 
 
 

2000 
 
 
 
 
 
 

5000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
 
 

2000 
 
 
 
 
 
 

5000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 

 
 
- 

 
 
 

     รวมทั้งสิ้น   10000 10000  10,000 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ไตรมาสที่ 3 (2565) 
(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

จำนวนเงิน 5,000
บาท 

จำนวนเงิน 5,000
บาท 

จำนวนเงิน .........
บาท 

จำนวนเงิน .........
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว / อุดหนุนรายหัว / อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

การสังเกต,การสอบถาม
,ประเมินผล 
 

แบบสอบถาม,แบบสังเกต
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ 
มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ 

การสังเกต,การสอบถาม
,ประเมินผล 

แบบสอบถาม,แบบสังเกต
แบบประเมิน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
2.  มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาสาสตร์ 

   3.  มีวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พอเพียงเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
          4.   มีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานห้องสมุด 
สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี

มาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนกพร  แพงศร ี
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ     17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุด
ประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู ้อย่างอื่นอย่า งพอเพียงและ 
ม ีประส ิทธ ิภาพ  มาตราท ี ่   29  ให ้สถานศึกษาร ่วมกับบุคล  ครอบคร ัว  ช ุมชน  องค ์กรชุมชน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอื่นๆ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการ
ต่างๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  แสดงให้เห็นว่า แหล่งเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ 
และพัฒนา 

ห้องสมุดประจำโรงเรียน จึงถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที ่สำคัญภายในโรงเรียน เพราะเป็นสถานท่ี  
ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสถานที่ในการพักผ่อนอ่านหนังสือของนักเรียน ซึ่งห้องสมุดที่ดีนั้น
จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที ่ด ี ม ีบรรยากาศที ่ด ี และมีความพร้อมของสื ่อเทคโนโลยี หนังสือ  
อย่างหลากหลาย ดังนั้นฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จึงจัดโครงการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรียนและ
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ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งสภาพแวดล้อม 
ความสะดวกสบายในการให้ หรือรับบริการ สื่อเทคโนโลยี และหนังสือ  เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ใหม้ีความพร้อมในทุกๆด้าน 
 2.2 เพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างเหมาะสม 

2.3 เพื่อพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 
 2.4 เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน 
  
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีหนงัสือ มีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล มีห้องสมุดท่ีให้บริการได้

ตลอดเวลา 
  2. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีแหล่งเรียนรู้ท่ีให้บริการได้ในระดับดี เหมาะสม เพียงพอ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างเพียงพอ 
  2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประชุมวางแผน เมษายน 2563 นางชนกพร  แพงศรี  

และคณะครู 
 

2. เสนอขออนุมัติ เมษายน 2563 นางชนกพร  แพงศร ี  
3. จัดประชุมวางแผนการทำงาน พัฒนาห้องสมุด 
และจัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 

พฤษภาคม 2563 นางชนกพร  แพงศร ี
และคณะครู 

 

4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 
พฤษภาคม 2563 
– มีนาคม 2565 

นางชนกพร  แพงศร ี  

5. สรุป  ประเมิน  รายงาน มีนาคม 2565 นางชนกพร  แพงศร ี  
 
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ  จำนวนเงิน 15,000 บาท  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 จัดหาหนังสือและวัสดุ
ห้องสมุด 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

  
 
 

 

 
10,000 

 
 

5,000 

 
10,000 

 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 

5,000 
 

รวมทั้งส้ิน   15,000 15,000  15,000 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 10,000

บาท 
จำนวนเงิน 5,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว 10,000 อุดหนุนรายหัว 5,000 อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  ร้อยละ ของนักเรียนมีห้องสมุดท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

บันทึกผล แบบบันทึกผล 

ผลลัพธ์  ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้ารับบริการ
ห้องสมุด 

บันทึกผล แบบบันทึกผล 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีทันสมัยพร้อมให้บริการ 

 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มสูงขึ้น 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ         พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา  
สนองมาตรฐาน  ข้อท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน       
ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการใหม ่ (  ) โครงการต่อเนื่อง     
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาณัฐ  คำทับ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อกล่าวถึงเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ภาพท่ีคนท่ัวไปจะนึกถึง คือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุก ๆ เรื่อง            
แต่กลับมีปัญหาทางการเรียน เนื่องจาก อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ หรือมีปัญหาในการด้าน
การคิดคำนวณ ในประเทศไทยนับได้ประมาณร้อยละ 5-6 ในปจัจุบันที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ ถือเป็นกลุ่มท่ี
มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอน  ดังจะเห็นว่าครูผู้สอนจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบรายบุคคลร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการในการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพไป
พร้อมๆ  กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน นอกจากนี้ส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ คือ ความเข้าใจ 
และการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากครอบครัวอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
 2.2 เพื่อให้เด็กเป็นพลเมืองท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 2.3เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของสังคม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
              3.1.1 นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพฒันาท้ังด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
     3.1.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแบบ IEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.1.3 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนกำหนด 

3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
              3.2.1 นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพฒันาสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 

 

27 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565                                             โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ 

เขต 3 

     3.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ส่ือ/จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย 
     3.2.3 ผู้ปกครองยอมรับและเข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

หมายเหตุ 
 

1. ครูทำการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เมษายน 2565 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
2. จัดทำหน่วยการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เมษายน 2565 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
3. ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เมษายน 2565 ครูประจำช้ัน  
4. จัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือการเรียนการสอน พฤษภาคม 2565 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
5. พัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผล พฤษภาคม 2565 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
6. จัดทำโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ พฤษภาคม 2565 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
7. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม 17 พฤษภาคม 2565 - 

31 มีนาคม 2566 
นางกัญญาณัฐ  คำทับ  

8. วัดผล ประเมินผล และรายงานผล มีนาคม 2566 นางกัญญาณัฐ  คำทับ  
 

5. งบประมาณ 
       เงินงบประมาณ จำนวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
       ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 คัดกรองนักเรียน โดยครู  

ผู้ปกครอง  
กิจกรรมที่ 2 

2.1 นำนักเรียนประเมินคุณภาพ
ตามแบบคัดกรองนักเรียนพิเศษ
รียนร่วม โดย นักจิตวิยาท่ี
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

 

28 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565                                             โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ 

เขต 3 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
กิจกรรมที่ 3 
3.1ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลโดย แผนการสอน 
IEP 
กิจกรรมที่ 4 
4.1 จัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

4,000 

รวมทั้งส้ิน  5,000     
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 1,500

บาท 
จำนวนเงิน 1,000 

บาท 
จำนวนเงิน 1,500

บาท 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว √ อุดหนุนรายหัว √ อุดหนุนรายหัว √ อุดหนุนรายหัว √ 
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละของครูมี/ใช้ส่ือการสอนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

การนิเทศช้ันเรียน 
แบบสำรวจ 

การนิเทศช้ันเรียน 
แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์                                  
ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การ
คิดคำนวณ ดีขึ้น 

การสังเกต 
การทดสอบรายบุคคล 

การสังเกต 
การทดสอบรายบุคคล 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณท่ีดีขึ้น 
 2.  ครูมี/ใช้ส่ือการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกรูปแบบ 
 3.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
สนองจุดเน้นโรงเรียน       จุดเน้นท่ี 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 

ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     ( ✓ ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ประชากรวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ี
มีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหกเว้นแต่เด็กท่ีสอบได้ปีท่ีเก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว (ม.3) 
ต้องเข้าเรียนหรือจัดสถานที่ให้เรียน ด้วยเหตุนี ้โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จึงได้ดำเนินการโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพเพื่อให้ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ เก้าปีหรือ
มากกว่า  เท่าท่ีจะดำเนินการได้ การแนะแนวเป็นบริการท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รู้จักและเข้าใจโลกรอบตัว ด้วยกระบวนการ กลวิธี และเครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะ
เผชิญปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหาและปรับตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ฉลาดรอบคอบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี งานบริการ แนะ
แนวในโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน การแนะแนวไม่ใช่งานแก้ปัญหาเท่านั้นหากแต่เป็นการป้องกัน และ
เสริมสร้างให้นักเรียนแต่ละคนมีความเจริญงอกงาม ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการเรี ยน การปรับตัว
สามารถมองเห็นแนวทางข้างหน้าและสามารถเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง จึงควรจัดให้มีโครงการ
แนะแนวขึ้นในโรงเรียน ความหมายและขอบข่าย การจัดบริการแนะแนวมีความหมายและขอบข่ายเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในเรื่องต่างๆดังนี้ 

 1. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ให้เป็นไป
ด้วยดี ต้ังแต่ขั้นเริ่มต้นของชีวิตเพื่อมิให้พัฒนาการของนักเรียนหยุดชะงัก 
 2. ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน ให้เปล่ียนไปในแนวทางท่ีดีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความอบอุ่น ความมั่นใจ สติปัญญา อันจะช่วยให้นักเรียน
สามารถตัดสินใจและเลือกได้อย่างชาญฉลาด ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น ซึ่ง
การให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ลึกซึ้งอย่างเพียงพอ บริการติดตาม และ
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ประเมิน หมายถึงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากบริการต่างๆท่ีกำหนดเพื่อติดตามดูแลนักเรียนว่ามีส่ิงใดท่ีจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน
ทุกคน 

2.2  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม    

ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
       3.1.2  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน  

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- เย่ียมบ้านครั้งท่ี 1                           
- เย่ียมบ้านครั้งท่ี 2 

พฤษภาคม 2565
สิงหาคม 2565 
พฤศจิกายน 2565 

นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 
ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา 
ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา 

 

3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล พฤษภาคม 2565 นางสาวเนตรนภา แพงอก  
4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

มิถุนายน 2565 
 

ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  

5 ติดตามและประเมินผล มีนาคม 2565 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน  



 

 

32 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565                                             โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ 

เขต 3 

 5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 วางแผนการดำเนินงาน จัดทำ

โครงการ คำส่ัง แผนผังการ
ดำเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 - เย่ียมบ้านครั้งท่ี 1                           
 - เย่ียมบ้านครั้งท่ี 2 
2.1 ดำเนินการจัดซื้อกระดาษ  
Double A ขนาด A4 80 แกรม 
ให้ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ห้อง
ละ 1 รีม   

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
 

 
- 

 
5,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูล 
3.1 ดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ จำนวน 1 ตู้ 
3.2 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปริ้น 
Canon PIXMA G2010 จำนวน 1 
เครื่อง   

   
 

5,000 
 
 

4,000 

   
 

5,000 
 
 

4,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคัดกรอง
ข้อมูลนักเรียน 
 -กลุ่มปกติ 
 -กลุ่มเส่ียง 
 -กลุ่มท่ีมีปัญหา 
4.1 ดำเนินการจัดหาโปรแกรม
หรือเครื่องมือในการคัดกรอง
นักเรียนรายบุคคลทุกระดับช้ัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามและ
ประเมินผล 
5.1 ดำเนินการนิเทศติดตามในปี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุก
ระดับช้ันเพื่อจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งสิ้น      10,000 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 2,500

บาท 

จำนวนเงิน 4,000บาท จำนวนเงิน 3,500บาท จำนวนเงิน .........
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
ร้อยละของครูท่ีดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

บันทึกผล แบบบันทึกผล 

ผลลัพธ์ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

 
สำรวจติดตาม 

 

 
แบบสำรวจและติดตาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

     2. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเอง และหลีกเล่ียงจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัยและปัญหา
ทางเพศ 
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ชื่อโครงการ   ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน         จุดเน้นท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำ

กรอบหลักสูตร  
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 

ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ             
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปราณี  ธรรมนิยม 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการะบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อ(2) ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องและในมาตรฐาน 8 ข้อ(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสนองเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งราชิ พุทธศักราช 2542  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและได้มีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า  สถานศึกษาควรจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นให้เด่นชัดสอดคล้องกับโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับห้องเรียน ควรมีการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม   สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้ เรียนและ
ท้องถิ่น  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   จัดหาส่ือเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้เหมาะสมพอเพียงกับจำนวน
นักเรียน  และเป็นปัจจุบัน ตลอดทั้งบูรณาการเข้ากับอาเซียน โดยที่สามารถให้บริการการเรียนรู้ทั้งภายใน
โรงเรียนและชุมชน  นอกจากนั้นควรปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์  ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธี
สืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ต  จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์ครบพอเพียงกับจำนวน
ผู้เรียน  และควรมีส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง  เหมาะสม  เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนั้น จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาดียิ่งขึ้น                     
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา                                                                         

          2.2 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
          2.3 สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
                1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
                2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 
                3. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ร้อยละ 100  
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
      1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
               2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ เมษายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
2. ครูศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษา/ 
เป้าหมายหลักสูตร 

เมษายน  2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

3. แต่งต้ังคณะทำงาน/เชิญวิทยากร พฤษภาคม  2565 
นางปราณี  ธรรมนิยมนางสาว
ชุติกาญจน์  รังษี 

4. ครูเข้าอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พฤษภาคม  2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
5. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา/
ปรับปรุงแก้ไข 

พฤษภาคม  2565 
ครูกลุ่มสาระฯ 

6. วัดผล  ประเมินผลโครงการจัดทำรายงานผล
การดำเนินการ 

พฤษภาคม 2566 นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี
นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร์  

  
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.1 จัดทำหลักสูตรของแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้รวบรวม
หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนำมาจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2  ประเมินติดตามการใช้
หลักสูตร 
2.1 จัดทำแบบประเมินหลักสูตร 
กิจกรรมท่ี 3 สรุปและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ 
3.1 ประเมินผลกิจกรรม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 

1,000 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 

1,00 

  

รวมทั้งส้ิน    5,000   
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 3,000

บาท 
จำนวนเงิน 1,00 

บาท 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
ตรวจเอกสาร 
 
 
สำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
 
 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
-นักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรท่ีมีคุณภาพเต็ม
ศักยภาพตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
สำรวจ 

 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น      
 3. นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ   นิเทศภายในสถานศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
                                          มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
                                         ข้อท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 

ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ            (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปริญญา  ภูมิสูง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เห็น
ความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงกำหนดไว้ในหมวด 4 มาตราท่ี 22 – 30 ในส่วนที่เกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการกำหนดไว ้ในหมวดท่ี 5 มาตราท่ี 31 – 40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั ้น มีกำหนดไว ้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดการ
กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได้กำหนดให้มีการนิเทศภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นความสำคัญและนำไปปฏิบัติในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 งานนิเทศภายในโรงเรียน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยกำหนดไว้ในมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
มาตรฐาน  

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่   จึงได้จัดทำโครงการนิเทศภายในขึ้นและรองรับการนิเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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มีทักษะในการผลิตส่ือและสามารถนำส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถในการวัดผล
และประเม ินผลตามสภาพจร ิง และม ีความสามารถแก ้ป ัญหาและพ ัฒนาการเร ียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.3  เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

3.1.1  ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.1.2  โรงเรียนได้รับการนิเทศจากหน่วยงานภายนอกภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

3.2.1  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 

 

ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 
4.1  ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
 
4.2  นิเทศการสอน 
 
4.3  รับการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก 
สรุปและรายงานผลโครงการ 

-  เมษายน  2565 
-  พฤษภาคม  2565 
-  พฤษภาคม  2565 
 
-  มิถุนายน  2565,  
-  พฤศจิกายน 2565 
-  มิถุนายน  2565,  
-  พฤศจิกายน 2565 
-  ตลอดปีการศึกษา  2565 
-  เมษายน  2565 

นายปริญญา  ภูมิสูงและคณะ 
นายปริญญา  ภูมิสูง 
นายปริญญา  ภูมิสูง 
 
นายปริญญา  ภูมิสูงและคณะ 
นายปริญญา  ภูมิสูงและคณะ 
นายปริญญา  ภูมิสูงและคณะ 
นายปริญญา  ภูมิสูงและคณะ 
ครูทุกคน 
นายปริญญา  ภูมิสูง 

 
 
5.  งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 4,000 บาท (-ส่ีพันบาทถ้วน-) 
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 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน   
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมา
ณ (บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1  ประชุมวางแผนจัดทำ
โครงการ  
กิจกรรมที่ 2 
2.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
กิจกรรมที่ 3 
3.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 4 
4.1  ดำเนินงานตามโครงการ 
4.2  ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
4.3  นิเทศการสอน 
4.4  รับการนิเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก 
กิจกรรมที่  5   
5.1  สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

1,000 

   

รวมทั้งส้ิน  1,000 3,000   4,000 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
จำนวนเงิน 1,000

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
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ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-  ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
-  โรงเรียนได้รับการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-  ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
-  นิเทศการสอน 

-  แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน 
-  แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
-  แบบประเมินการนิเทศ 

ผลลัพธ์ 
-  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
-  นิเทศการสอน 

-  แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน 
-  แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
-  แบบประเมินการนิเทศ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ชื่อโครงการ  ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบ  O-NET, NT และ RT 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภานุวัฒน์  บุตะม ี
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         
O-NET  NT และ RT ขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนตามระดับช้ันต่าง ๆ ได้แก่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
การทดสอบ RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีการทดสอบ NT และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จะมีการทดสอบ O-NET ซึ่งการทดสอบแต่ละประเภทนั้น เพื่อจะประเมินระดับความรู้ของนักเรียนตามตัวชี้วัด
นอกจากนี้      ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน  ครูผู ้สอน และ
ผู้ปกครอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็น
แนวทางแก้ไข และสนับสนุนนักเรียนให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ
ครูผู ้สอนในการวางแผนพัฒนานักเรียนต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนยัง
สามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง  ๆ 
ให้สอดคล้องต่อความสนใจความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต 
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET, NT และ RT ของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้น
พื้นฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET, NT, RT ของนักเรียนในระดับช้ัน 
     ประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ O-NET, NT, RT   
2.3 เพื่อแสดงความช่ืนชม ยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนท่ีได้คะแนนผลการสอบสูงสุด                     
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     ในแต่ละรายวิชา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

      นักเรียนระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3 มีคะแนนผลการสอบเฉล่ียสูงกว่าเดิมร้อยละ 3 
3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
      นักเรียนระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และม.3 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET, NT และ 
RT 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ เมษายน  2565 นายภานุวัฒน์  บุตะมี 

นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

นางบุษริยา  พุทธวงค์ 
นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน  

นางกัญญาณัฐ  คำทับ 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พฤษภาคม 2565 
3 ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน 2565 
4 จัดหาแบบทดสอบพร้อมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตุลาคม 2565 
5 ดำเนินกิจกรรมสอนซ่อมเสริม/สอนพิเศษ  ตุลาคม 2565 – มกราคม 

2566 
6 กิจกรรมเข้าค่ายเสริมเพิ่มเติมพัฒนาความรู้ มกราคม 2566 
7 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบ (ปากกา  

ดินสอ  ยางลบ , อาหาร/ผลไม้/ 
น้ำด่ืม  นักเรียนและคณะกรรมการ) 

พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 
2566 

8 ดำเนินการสอบตามวัน-เวลาท่ีกำหนด กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 
9 วิเคราะห์ผลการสอบ เมษายน 2566 
10 ประเมินและสรุปผล เพื่อวางแผนพัฒนา เมษายน 2566 

 
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน  40,625 บาท (ส่ีหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 

http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3352
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3354
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3359
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3357
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3361
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3363
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3369
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ

(บาท) 

รวม 
 (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
กิจกรรมที่ 1 
1.1 รวบรวม จัดหา จัดพิมพ์

แบบทดสอบ O-NET, NT, RT 
ระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6, ม.3 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 กิจกรรมเข้าค่ายเสริมเพิ่มเติม 
    พัฒนาความรู้ O-NET, NT, RT 
    ระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6, ม.3 
กิจกรรมที่ 3 
2.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการสอบ (ปากกา ดินสอ  
ยางลบ, อาหาร/ผลไม้/ 
น้ำด่ืม  นักเรียนและ
คณะกรรมการ) 

 
- 
 
 
 

8,128 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
9,000 

 
 
 

2,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

21,497 

 
9,000 

 
 
 

10,128 
 
 
 

21,497 

 
- 
 
 
 
- 

 
9,000 

 
 
 

10,128 
 
 
 

21,497 

รวม 8,128 11,000 21,497 40,625    - 40,625    
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.
64) 

ไตรมาสที่ 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.
65) 

จำนวนเงิน - จำนวนเงิน 9,000 
บาท 

จำนวนเงิน 11,000 บาท จำนวนเงิน 21,497 
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว - อุดหนุนรายหัว 9,000 

บาท 
อุดหนุนรายหัว 11,000 บาท อุดหนุนรายหัว 21,497 

บาท 
ระดมทรัพย์ - ระดมทรัพย์ - ระดมทรัพย ์ - ระดมทรัพย ์ - 

http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/calendar/print_time.php?id_cal=3363
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอด 
ระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 

การทดสอบ 
การสอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ียตามเกณฑ์ 

การทดสอบ 
การสอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
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ชื่อโครงการ   ค่ายอนุบาลศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี  1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐาน 
การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน
ให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560) 
  ความสำคัญในการให้ประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็กปฐมวัยเนื่องจากมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
ได้กล่าวถึง 5 ปีแรกของชีวิต ว่า เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่ง เพราะเป็นช่วงวัยของการวางรากฐานของ
มนุษย์เด็กจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับการเล้ียงดูเด็กในวัยนี้เป็นสำคัญ (ปรียา เกตุทัต 2521: 243) 
 กระบวนการเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ เด็กมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดผ่านรูปธรรม การปฏิบัติ พร้อมลงมือกระทำด้วยตนเอง ด้วยเหตุ
นี้จึงพบว่าเด็กต้องการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบค่ายอนุบาลศึกษา 
 การจัดค่ายอนุบาลศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นมิตรมีอิสรเสรี 
ให้เกียรติให้ความสำคัญแก่เด็กให้มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน กล้าคิด กล้าทำ ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ บทบาทครูจะเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่เป็นความสนใจและท้าทายความสามารถของเด็กให้โอกาสเด็กได้
ค้นพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับส่ิงของ เรื่องราว สถานท่ีบุคคล เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลงานของตนเอง ได้เห็นพัฒนาการและความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวของตน ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกและคอยแนะนำช่วยเหลือเด็กได้ประสบผลสำเร็จในการ
ทำกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ใหม่ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
  2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
            1. นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคนเข้าร่วมค่ายอนุบาลศึกษา 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

  1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
   2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  
  3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำ
โครงการค่ายอนุบาลศึกษา   

มิถุนายน 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
 

2. เสนอโครงการค่ายอนุบาลศึกษา   มิถุนายน 2565 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
3. คณะกรรมการวางแผน  กำหนดขอบข่าย
หน้าท่ี และขั้นตอนการจัดค่ายอนุบาลศึกษา 

กรกฎาคม 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส. พิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 
 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค่ายอนุบาลศึกษา   กรกฎาคม  2565 นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส. พิมพ์บุญ  วารินทร์ 
นางสาวมยุริน  ปรือปรัง 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม สิงหาคม 2565 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
6. สรุปผลรายงานผล สิงหาคม 2565 นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 

   
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ค่ายอนุบาลศึกษา 

 
2,000 

 

 
 

 
8,000 

 
10,000 

  
10,000 

 
รวมทั้งส้ิน      10,000 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 10,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียนช้ันอนุบาลเข้าร่วม 
ค่ายอนุบาลศึกษา 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 

 
ผลลัพธ์ 
- นักเรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
- นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ชื่อโครงการ   นวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี  2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ()   โครงการใหม่     (   ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566  
 
1. หลักการและเหตุผล 
    การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการได้เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษที่ 19-20 เป็น
ความคิดริเริ ่มของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริกัน ซึ ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ John 
Dewey ที่สนับสนุนให้สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเกิดความตระหนักในชุมชน นำมา
ประยุกต์สอนเด็กถึงวิธีการใช้โครงการท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์จริงให้เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษามากกว่า
การเตรียมเด็กเพื่ออนาคต ต้ังแต่ปี ค.ศ.1980 Reggio Emilia ได้กลายเป็นช่ือของแนวคิดในการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกจากงานของโครงการ (Projects) เป็นกิจกรรมการสอนท่ีโดดเด่น
ในโรงเรียน 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมี
ส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก ๆ โดยเป็นกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติท่ีเน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง การสอนแบบโครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือการสอนท่ีดีอย่างยิ่งสำหรับ
คุณครู เพราะจะแสดงให้เห็นถึงส่ิงต่าง ๆ ต้ังแต่แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง การตั้งคำถามจากความสนใจ
ที่แท้จริง และการค้นหาคำตอบในเชิงลึกของเด็กในหัวข้อหรือเรื ่องที่เด็กสนใจ แล้วยังส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิ เคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องท่ีเด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นช้ินงาน 
  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้นักเรียนต้องเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลและวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลที่ได้มาด้วย
ตนเอง ซึ่งมีนวัตกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นโครงการการเรียนรู้ที่เด็กมีอิสระใน
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการเรียนแบบโครงการ คือการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
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ลุ่มลึก เป็นนวัตกรรมการสอนที่ยึดผู ้เรียนเป็นสำคัญ เต็มไปด้วยความหมายเหมาะกับพัฒนาการเด็ก เป็น
การศึกษาอย่างลุ่มลึกในช่วงเวลาท่ีขยายได้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละช้ันและ
ตามแต่หัวเรื่องท่ีต้องการศึกษา      
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
  2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคนเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 

 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  1. นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
   2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  
  3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำ
โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

มิถุนายน 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
 

2. เสนอโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

มิถุนายน 2565 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์

3. คณะกรรมการวางแผน  กำหนดขอบข่ายหน้าท่ี 
และขั้นตอนการจัดโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้
แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 

กรกฎาคม 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
น.ส.มยุริน  ปรือปรัง 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงการนวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
น.ส.มยุริน  ปรือปรัง 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
6. สรุปผลรายงานผล มีนาคม 2566 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
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5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 19,260 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้แบบโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 นิทรรศการ  
     Project Approach 

  
1,500 

 
 
 

260 

 
1,500 

 
 
 

1,000 

 
3,000 

 
 
 

1,260 

  
3,000 

 
 
 

1,260 
รวมทั้งส้ิน      4,260 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 3,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 1,260

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

 

8. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 

- นักเรียนช้ันอนุบาลเข้าร่วมโครงการ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนเรียนรู้แบบโครงการ 

อย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
- นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
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ชื่อโครงการ    นิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน   ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี  5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  (  )   โครงการใหม่     (   ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566  
 
1. หลักการและเหตุผล 
    เด็กในช่วงปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุหกขวบ เป็นวัยที่มีจินตนาการและมีความกระตือรือร้น
อยากรู้อยากเห็น เด็กวัยนี้ชอบเล่นบทบาทสมมุติและมีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ทั้งกับผู้ใหญ่คือ พ่อแม่ ครู
ตลอดจนผู้ใกล้ชิดและผู้ดูแลเด็ก การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเด็กและ
ผู้ใหญ่ และเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิด สร้างสรรค์และฝึกให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น 
  การเล่านิทานเป็นเทคนิคอย่างหนึ ่งที ่น ักการศึกษาปฐมวัยให้ความสนใจและต่างยอมรับว่ามี
ความสำคัญต่อเด็ก การฟังนิทานยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา เพราะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทักษะ
การฟัง การพูด และการอ่าน ในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม นิทานช่วยให้เด็กได้แสดงออก สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ฟังและผู้เล่า แม่กับลูก ครูกับศิษย์ ตลอดจนช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
และร่างกาย นิทานยังช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดพิจารณา เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และหากว่าเด็กได้เป็นผู้เล่า
นิทาน การที่เด็กได้หยิบจับหนังสือเปิดหน้าหนังสือหรือแสดงท่าทางประกอบ ตามลักษณะของตัวละครใน
นิทานเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆ ของเด็กให้แข็งแรงขึ้น และสร้างเสริมจินตนาการ ดังนั้นการเล่า
นิทานให้เด็กฟังเสมอ ๆ จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้และให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน  จึงจัดให้มีกิจกรรมการเล่านิทานทุกวัน เพราะเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียน
ชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสนับสนุนให้ครูนำนิทานมาใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยจะทำให้เด็กมีการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคมอย่างเหมาะสม เจริญเติบโตอย่างสมวัยตลอดจน
พัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้และการดำรงตนอยู่ในสังคมของเด็กในอนาคต    
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
  2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคนเข้าร่วมโครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

  1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
   2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  
  3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำ
โครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

มิถุนายน 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
 

2. เสนอโครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

มิถุนายน 2565 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์

3. คณะกรรมการวางแผน  กำหนดขอบข่าย
หน้าท่ี และขั้นตอนการจัดโครงการนิทานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กรกฎาคม 2565 
 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
น.ส.มยุริน  ปรือปรัง 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโครงการนิทานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์
น.ส.มยุริน  ปรือปรัง 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2566 นางพิมภารัตน์ เช่ือมกลาง 
6. สรุปผลรายงานผล มีนาคม 2566 น.ส.พิมพ์บุญ  วารินทร ์

 5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 จัดมุมนิทานของหนู 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 เล่านิทานหรรษา 

  
 
 

 

 
3,000 

 
12,000 

 
3,000 

 
12,000 

  
3,000 

 
12,000 

รวมทั้งส้ิน      15,000 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 3,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 12,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

- นักเรียนช้ันอนุบาลเข้าร่วมโครงการ 
นิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 
สำรวจ 

 

 
แบบสำรวจ 

 
ผลลัพธ์ 

- นักเรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ 
- นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
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ชื่อโครงการ   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3   ข้อท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 

ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปริญญา  ภูมิสูง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและ
ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียน  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ถือปฏิบัติร่วมกันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ต้องมีผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนจากการวัดและประเมินทั ้งในระดับชั ้นเรียน ระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้าง
ความ มั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน  พัฒนาความก้าวหน้า  ด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ คุณธรรม  
และค่านิยมอันพึงประสงค์  ดังนั ้น  การวัดและประเมินผล  จึงจำเป็นต้องใช้เครื ่องมือ และวิธ ีการท่ี
หลากหลาย  เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เป็นรายชั้นปี   เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งนำผลการประเมินรายปีไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช้ัน
หรือจบการศึกษา    

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จึงได้จัดทำโครงการงานวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  และบรรลุมาตรฐาน   
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้บริการด้านการผลิตส่ือและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนาการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
 3.  เพื่อให้มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง  
ชัดเจน  และครบถ้วนตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.  มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้ และเพียงพอต่อการ
ใช้งานและการให้บริการ     
 2.  มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบถ้วนตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการจัดการท่ีชัดเจน  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ 
 2.  ครูผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์/โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
 3.  โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  สำหรับการพิจารณาปรับปรุง / พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 นายปริญญา  ภูมิสูง และคณะ 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นายปริญญา  ภูมิสูง และคณะ 
3.  ดำเนินกิจกรรม 
- ระดับปฐมวัย ครูพิมพ์บุญ  วารินทร์ 
- ระดับช้ัน ป. 1-3 ชุติกาญจน์  รังสี 
- ระดับช้ัน ป. 4-6 ครูรัชนี มั่งค่ัง                       
- ระดับช้ัน ม.1-3 ครูปริญญา  ภูมิสูง 

17 พฤษภาคม 2565 - 
31 มีนาคม 2566 

นายปริญญา  ภูมิสูง และคณะ 

4.  ติดตามและประเมินผล 
17 พฤษภาคม 2565 - 

31 มีนาคม 2566 
นายปริญญา  ภูมิสูง และคณะ 

5.  สรุปรายงานโครงการ มีนาคม 2566 นายปริญญา  ภูมิสูง และคณะ 
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5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1. จัดสร้างแบบทดสอบวัดผล
และประเมินผล 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1. จัดทำ/จัดหา/จัดซื้อ เอกสาร/
เอกสารปพ.ต่างๆ/ค่าเอกสารอื่นๆ 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1. การจัดทำเอกสาร/หลักฐาน
ทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 
4.1. ค่าถ่ายเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา(ปพ.1)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

 
 

   5,000 
 

    
    5,000 

 
 

    5,000 

   

รวมทั้งส้ิน   20,000    
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน 10,000

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 5,000

บาท 
จำนวนเงิน 5,000

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีส่ือและเครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์ 
1. เอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียนและ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษามีความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2561) 

ประเมิน 
 

 
 

แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนท่ีสอดคล้อง

และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  ตามระเบียบการวัดและประเมินผล พ.ศ.  2553 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2561) 
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ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน   ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ   17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ โดยการจัดทำโครงการดำเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ  2556 เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าหนังสือ
เรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
ทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพท่ีคำนึงถึงการพัฒนาอย่างรอบด้าน   
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี  15 ปี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ   
กิจกรรมคุณธรรม/ ลูกเสือ ทัศศึกษา การบริการสารสนเทศ) 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงสำหรับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามความเหมาะสมแก่วัย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
         นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ทุกคน 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

        1.สร้างเสริมประสบการณ์ตรงสำหรับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   
คิดเป็นร้อยละ  100 

                   2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 
4 
5 

 เสนอโครงการต่อหัวหน้าสถานศึกษาประชุม
ปรึกษาหารือ/แต่งต้ังคณะทำงาน 
ดำเนินตามโครงการ 
- ระดับอนุบาล 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดำเนินการ 

เมษายน 2565 
พฤษภาคม 2565 

 
พฤศจิกายน 2565 – 

มกราคม 2566 
 
 

กุมภาพันธ์ 2566 
มีนาคม 2566 

นางสาวเนตรนภา 
นางสาวเนตรนภา 
 
นางพิมภารัตน์   
นางวิเรืองรอง  
นางบุษริยา พุทธวงษ ์
นางสาวเนตรนภา 
นางสาวเนตรนภา  

          
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 131,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ   เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1เสนอโครงการต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1ประชุมปรึกษาหารือ/แต่งต้ัง 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1คณะทำงานดำเนินตาม 
  - ระดับอนุบาล 
 - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
กิจกรรมท่ี 4 
4.1ติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมท่ี 5 
5.1รายงานผลการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18,296.20 
76,036.17 
37,067.63 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18,296.20 
76,036.17 
37,067.63 

 

  

รวมทั้งส้ิน  131,400  131,400   
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน .........

บาท 
จำนวนเงิน 131,400

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  
ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียนทุกคนท่ีไปทัศนศึกษา 

 
การสังเกต ตรวจสอบ 

 
แบบการสังเกต 
 แบบตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนท่ีได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ไปทัศนศึกษา 

2.นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจจากการไปทัศนศึกษา 

 

 
สัมภาษณ์,ตรวจรายงาน 
 
สอบถาม 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบรายงานการไปทัศนศึกษา 
แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ทุกคน ไปทัศนศึกษาตามท่ีกำหนดและรับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม

จากการเรียนในห้องเรียน  มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมแก่วัย 
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ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
สนองจุดเน้นโรงเรียน  จุดเน้นท่ี 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ. ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 

ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี  ธรรมนิยม                                    
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ        17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 สำหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินงานตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนดร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี ท่ีเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี
ที ่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดแนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษามีทั้งหมด 9 หมวด กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้ง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งจะเห็นว่า ในมาตรา 47 ระบุให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกจะมีการประเมินทั้งด้านผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา ในมาตรา 48 ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้มีการจัดทำ
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รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ในมาตรา 49 
กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั ้งในทุกห้าปี  นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้ายและจะต้องนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและ
สาธารณชนด้วย การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการสนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งสถานศึกษาต้องดำเนินงาน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ในมาตรา 50 ให้อำนาจผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการประเมินภายนอก
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  เป็นการสร้างหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จัดการเพื่อมุ่ งคุณภาพ
การศึกษา  พัฒนาคนให้มีคุณภาพทำให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการการพัฒนาอย่างเต็มท่ี เป็นคนท่ีรู้จัก
คิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 
 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4  และให้สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง สามารถใช้เป็น
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไปและ
เป็นสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
     2.  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ   
        1.  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 
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       2.  มีระบบผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ พฤษภาคม 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
4. ดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
5. ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 มิถุนายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
6. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มิถุนายน 2565 นางปราณี  ธรรมนิยม 
7. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 
การขับเคล่ือนของ  PDCA 
   -  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   -  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   -  การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น 
      คุณภาพการศึกษา 
   -  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   -  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   -  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
      ท่ีกำหนด  
   -  การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
   -  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 
 
นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน 
นางปราณี  ธรรมนิยม 
 
ครูทุกคน 
นส.ชุติกาญจน์ รังษี 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร ์
 
นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางกัญญาณัฐ  คำทับ 

8.  ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพประจำปี เมษายน 2566 นางปราณี  ธรรมนิยม 
 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 
2.1 การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 5 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมท่ี 6 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
กิจกรรมท่ี 7 
การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจำป ี
กิจกรรมท่ี 8 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

รวมทั้งส้ิน - - 25,000 25,000 - - 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ไตรมาสที่ 3 (2565) 
(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 (2565) 
(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 (2566) 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 (2566) 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

จำนวนเงิน 
 

5,000 
บาท 

จำนวนเงิน 5,000 
บาท 

จำนวนเงิน 10,000 
บาท 

จำนวนเงิน 5,000 
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนราย
หัว 

 อุดหนุนราย
หัว 

 อุดหนุนราย
หัว 

 อุดหนุนราย
หัว 

 

ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย์  
 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. การประกันคุณภาพภายในมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 

1. มีการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
4.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
สนองจุดเน้นโรงเรียน   จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3 ข้อท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   ข้อท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ      
        ประเทศ 
สนองนโยบายระดับ  สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านโอกาสและการลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้    ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิเรืองรอง รัตนพนัธ ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 ตามนโยบายของรัฐบาล การขับเคล่ือนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กระทรวง

ศึกษาเป็นมีหน้าท่ีในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ 

อาเซียนและนานาชาติ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการเข้าสู่อาเซียน 

แต่ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นต่อจัดหาวิทยากรภายนอก 

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอก เป็นวิทยากรเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

 3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  

 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

     3.1.1 นักเรียนช้ัน ป.1-3 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

    3.1.2 จัดจ้างบุคคลภายนอก เป็นวิทยากร จำนวน 1 คน  
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 3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

    3.2.1 นักเรียนเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็นเครื่องมือในสามารถใช้

ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเองตามวัย  

4. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน มีนาคม 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ ์  
2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ เมษายน 2565 นางวิเรืองรอง รัตนพนัธ์  
3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

-จัดหาและจ้างบุคคลภายนอก 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 ถึง 
มีนาคม 2566 

 
นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

 

4 ประเมินผลระหว่างกิจกรรม
และหลัง 

กันยายน 2565 และ 
มีนาคม 2566 

นางภาวนา พันธน์า  

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566 นางภาวนา พันธน์า  
 

5. ทรัพยากรที่ต้องการ 

 งบประมาณ  จำนวน 31,500 บาท ( สามหมื่นหนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก

งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 

 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 

ค่าจ้างบุคคลภายนอกเหมาจ่าย 

เดือนละ 3,500 บาท 

 

 

31,500 

  

 

 

 

31,500 

  

 

31,500 

        รวมทั้งส้ิน 31,500     31,500 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.
65) 

จำนวนเงิน 10,500 
บาท 

จำนวนเงิน 10,500 
บาท 

จำนวนเงิน 10,500 
บาท 

จำนวนเงิน 10,500 
บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนราย

หัว 
 

ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

    1 นักเรียนช้ัน ป.1-3 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มี

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

    2 จัดจ้างบุคคลภายนอก เป็นวิทยากร จำนวน 1 

คน  

 

ประเมินผล 

ตรวจสอบ 

สังเกต 

 

แบบประเมินผล 

แบบบันทึก 

แบบสังเกต 

ผลลัพธ ์

    1. นักเรียนเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน เป็นเครื่องมือในสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจ

ในตนเองตามวัย 

      

            สอบถาม 

              

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

  2. โรงเรียนมีกิจกรรมกรรเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

 

 

 
 


