
1 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดของโรงเรียนหนองแหนวิทยา ประจำปี 2564 ที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนางบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการของโครงการที่จะ
ดำเนินการจริง 
 2.  เป็นกรอบแนวทางที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ และการติดตามการ
ประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียน มีความสะดวกมากข้ึน รองรับการประเมิน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
 เอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ฉบับนี้จัดทำข้ึน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือทำความสะดวกต่อการบริหาร การประสานงาน และการติดตามประเมินผล 
โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการแผนงาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันดำเนินการอย่างอุตสาหะ ทำให้
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  เล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงาน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
                         โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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สารบัญ 
คำนำ                    หน้า 
 การประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2564      ก  

บันทึกการให้ความเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2564     ข                   
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 25634                 ค 
โครงการ/กิจกรรมแบ่งตามกลุ่มงาน 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ         ง 
 - กลุ่มบริหารงานบุคล         ช 
 - กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        ช 

- กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป        ซ 
- กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        ฌ 

การประมาณการรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2564      ญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
 สภาพปัจจุบัน           1  

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน          2 
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน          5                      

 ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร         5  
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร          6  
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน          7  
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น       8 

 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน         9                                                                                                
          วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์          9  

พันธกิจ            9  
เป้าประสงค์           9  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       10  
มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน       10  
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      10  
ภาพรวมแผนปฏิบัติงานโรงเรียนหนองแหนวิทยา ปีการศึกษา 2564          11 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
สรุปภาพรวมจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจำแนกตามกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน    12     
รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์   13 

          โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564                        
 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     35 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    40 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    45  
 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     49 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    54 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   59 
 โครงการพัฒนาบุคลากรครู        63 
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สารบัญ 

          หน้า 
 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร           68 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          72 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         77  
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ    83 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา        88 
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้          93 
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น      97 
 โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    102 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 อุตสาหกรรม      106 
           เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
  
ภาคผนวก  
           หนังสืออนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564                        
           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน      
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เงินประมาณการรายรับ 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว   

1.1  เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีการศึกษา  2563 = 492,185.06 บาท 
1.2  เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา  2564   

                    -  ระดับมัธยมฯ ตอนต้น 155  ×  3,500  =       542,500.00     บาท 
                    -  ระดับมัธยมฯ ตอนปลาย  89  ×  3,800  =       338,200.00      บาท 
           - เงินเพ่ิมเติมโรงเรียนขนาดเล็ก 244 × 1000  = 244,000.00 บาท 
     รวมเงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา  2564    =         1,616,885.06   บาท 

 
2.  เงินรายได้สถานศึกษา   

2.1  เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีการศึกษา  2563 =       53,056.66   บาท 
2.2  เงินรายได้สถานศึกษาปีการศึกษา  2564 
 -  เงินจากค่าบริการน้ำดื่ม    =              -             บาท 

       -  เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่   =         36,000.00     บาท 
  -  เงินจากค่าบำรุงการศึกษา   =  -      บาท   
     รวมเงินรายได้สถานศึกษา   =        89,056.66     บาท 
 
3.  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือจากปีการศึกษา  2563 = 125,021.71 บาท 
3.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายหัวปีการศึกษา  2564  

                    -  ระดับมัธยมฯ ตอนต้น  155  X  440 x 2 =       136,400.00    บาท 
                    -  ระดับมัธยมฯ ตอนปลาย  89   X  475 x 2 =         84,550.00      บาท 
    รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   =       345,971.71 บาท 
 
4.  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        =              -       บาท 
 
 
   สรุปประมาณการรายรับทั้งสิ้น =      2,051,913.43  บาท  
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 

................................................................................................ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียนหนองแหนวิทยา ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  

11  เดือน  มีนาคม พ .ศ .  2564   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี  2564 ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา
แล้ว 

 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
1.  งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม   1,826,973.43   บาท     คิดเป็นร้อยละ 100  ของวงเงินงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นเงิน 1,197,613.43   บาท     คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของวงเงินงบประมาณ 
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไปเป็นเงิน 208,500         บาท     คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของวงเงินงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเงิน    53,000.00       บาท     คิดเป็นร้อยละ 2.90  ของวงเงินงบประมาณ      
กลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นเงิน   254,260.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ 13.92 ของวงเงินงบประมาณ   
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นเงิน 113,600.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของวงเงินงบประมาณ      

 2. งบสำรองจ่าย เป็นเงิน  112,470.00  บาท 
 3. งบกลาง   เป็นเงิน  112,470.00  บาท 

 

                      รวมงบประมาณทั้งสิน 2,051,913.43 บาท    
2. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2564  ได้ 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
               (นายจารุ      เจริญสุวรรณ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  จำนวนเงิน  

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์ 72,500.00 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย ์ 123,600.00 

3 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  

นางสาวรัติกาล  ทองคำ 3,000.00 

4 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นางสาวจิรวด ี มีสินทรัพย ์ 3,100.00 

5 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

นางสาวรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 36,000.00 

6 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ 19,000 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรครู นางเบญจภา  แก้วกระจาย 40,000 
8 โครงการพัฒนาผู้บริหาร นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย ์ 10,000 
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 165,000 
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางนิรมล  ภูนามูล 68,000 

11 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

นายพิเชฐ  รื่นปาน 447,760 

12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย 5,000.00 

13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางรัชฎาภรณ์  สขุสุเดช 98,750.00 

14 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

นางรัชฎาภรณ์  สขุสุเดช 114,056.66 

15 
โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายถนอม  อารีสุก 4,000.00 

16 
พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นายจกัรพรรณ  โตกลาง 617,206.77         

รวมยอดเงินทั้งหมด 1,826,973.43 
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โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ที ่

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  งบประมาณ  
ค ก 

1 4 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นายพิเชฐ  รื่นปาน  
               

29,000.00  

1 5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ 

นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์  
                 

7,000.00  

2 2 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางนิรมล  ภูนามูล                          -    

2 7 กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช                          -    

2 
1
2 

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด นายถนอม  อารีสุก  
               

54,000.00  

3 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                                     นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล  
                 

3,000.00  

4 1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
                 

2,000.00  

4 2 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21และ EEC 

นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์  
                 

1,100.00  

5 1 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8  กลุ่ม
สาระ 

    

    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
                 

4,000.00  

    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวรัติกาล  ทองคำ  
                 

4,000.00  

    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
                 

4,000.00  

    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางนิรมล  ภูนามูล  
                 

4,000.00  

     5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

นายพิเชฐ  รื่นปาน  
                 

4,000.00  

     6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์  
                 

4,000.00  

     7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ 
                 

4,000.00  

     8. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 
                 

4,000.00  



จ 

 

ที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  งบประมาณ  

ค ก 

    9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  
                 

4,000.00  

5 2 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายจักรพรรณ  โตกลาง                          -    

5 3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช                          -    

5 4 กิจกรรมลดเวลาเรียน นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช                          -    

6 1 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน นางเบญจภา  แก้วกระจาย  
                 

8,000.00  

6 2 กิจกรรม EEC นางเบญจภา  แก้วกระจาย  
               

11,000.00  

9 1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์  
                 

5,000.00  

9 3 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
               

35,000.00  

9 4 กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน นางนิรมล  ภูนามูล  
                 

3,000.00  

9 7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ นางนิรมล  ภูนามูล  
                 

3,000.00  

9 
1
1 

กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 นายถนอม  อารีสุก 
             

100,000.00  
1
0 

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นางนิรมล  ภูนามูล                          -    

1
0 

2 
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
สาระ 

    

     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
                 

5,000.00  

               - วันภาษาไทย  - สัปดาห์วัน
สุนทรภู่  

    

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
                 

3,000.00  
              - สัปดาห์วันคณิตศาสตร์     

       3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์  
                 

4,000.00  
     - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์    



ฉ 

 

ที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  งบประมาณ  

ค ก 

  - ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นางเบญจภา  แก้วกระจาย  
               

30,500.00  

       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นางนิรมล  ภูนามูล 
                 

2,000.00  

       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นายพิเชฐ  รื่นปาน  
                 

2,000.00  

       6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางสาวรัฐจินันท์   สุนทรวิทย์  
                 

2,000.00  

       7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์  
                 

2,000.00  

       8. กลุ่มสาระการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์  
                 

7,000.00  
                 - คริสมาสต ์     

1
0 

3 
กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

นางนิรมล  ภูนามูล                          -    

1
0 

4 
กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

นางนิรมล  ภูนามูล                          -    

1
0 

6  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์  
                   

500.00  
1
1 

1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล  
               

10,000.00  
1
2 

1 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา                            นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย  
                 

2,500.00  

   - จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (SAR) 

    

1
3 

1 
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์                          -    

1
3 

2 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  
               

98,750.00  
1
4 

1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางนิรมล  ภูนามูล  
                 

5,000.00  
1
4 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นางนิรมล  ภูนามูล  
               

25,000.00  
1
4 

3 
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ O-Net 

นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  
                 

1,000.00  
1
4 

4 วันเกียรติยศ นางนิรมล  ภูนามูล  
                 

5,000.00  



ช 

 

ที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  งบประมาณ  

ค ก 

1
4 

5 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house นางนิรมล  ภูนามูล 
               

25,000.00  
1
4 

6 
กิจกรรมจ้างครูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์  
               

53,056.66  
1
6 

1 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
 นายถนอม  อารีสุก 

             
200,000.00  

1
6 

2 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC  นางนิรมล  ภูนามูล 

             
262,185.06  

1
6 

3 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

นายจักรพรรณ  โตกลาง  
               

30,000.00  
1
6 

4 กิจกรรมอบรมทักษะ 10 อุตสาหกรรม 
นายจักรพรรณ  โตกลาง   

             
125,021.71  

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งบประมาณ 

ค ก 
9 8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ  นางเบญจภา  แก้วกระจาย              3,000.00  

11 6 กิจกรรมงานยานพาหนะ  นายถนอม  อารีสุก             50,000.00  

11 9 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  นางเบญจภา  แก้วกระจาย           198,760.00  

12 2 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ  นางสาวรัติกาล  ทองคำ                 500.00  

12 3 กิจกรรมจัดทำแผนงานโรงเรียน  นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย               2,000.00  

 
โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที ่

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งบประมาณ 
ค ก 



ซ 

 

7 1 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์                         -    

7 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู  นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                40,000  

8 1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 นางเบญจภา  แก้วกระจาย                10,000  

9 6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล  นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                 3,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  งบประมาณ  

ค ก 

1 1 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย 
นางพรพรรณ  มีสร้อยไตร

รัตน์  
                 

3,000.00  

1 2 กิจกรรม อย.น้อย นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์  
                   

500.00  

1 3 
กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                     
500.00  

1 8 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                   

1,500.00  

2 8 
กิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียน 

นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์  
                        
-    

9 2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ นางจินดา  อินทร์สุวรรณ  
                 

2,000.00  

9 5 กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ 
นางพรพรรณ  มีสร้อยไตร

รัตน์  
                 

8,000.00  

9 10 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นางพรพรรณ  มีสร้อยไตร

รัตน์  
                        
-    



ฌ 

 

11 2 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นายพิเชฐ  รื่นปาน  
               

90,000.00  

11 3 กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง  นายถนอม  อารีสุก 
               

60,000.00  

11 4 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  นายถนอม  อารีสุก 
               

15,000.00  

11 5 
กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค(ปรับปรุงไฟฟ้า
ประปา ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 

นายถนอม  อารีสุก  
               

20,000.00  

11 7 โรงอาหารสะอาดปลอดภัย นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์  
                        
-    

11 8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางสาวรัติกาล  ทองคำ  
                 

4,000.00  

15 1 
กิจกรรมขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
                 

4,000.00  
   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
ที ่

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งบประมาณ 
ค ก 

1 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 3,000.00 

1 7 กิจกรรมกีฬาสี นายพิเชฐ  รื่นปาน 28,000.00 

2 1 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                 10,000.00  

2 3 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                  8,000.00  

2 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                  3,000.00  

2 5 กิจกรรมวันเยาวชน นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                  5,000.00  

2 6 กิจกรรมไหว้ครู นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                  3,000.00  

2 9 กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์                  4,000.00  



ญ 

 

2 11 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์                         -    

2 13 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                36,600.00  

10 9 กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน นายพิเชฐ  รื่นปาน                  3,000.00  
  

1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์                  3,000.00  
  

2. ปฐมนิเทศ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์                 2,000.00  
  

3. งานปัจฉิมนิเทศ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์                 5,000.00 
  

4. นักศึกษาวิชาทหาร นายพิเชฐ  รื่นปาน                         -    

15 2 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์                         -    

 

 
 
 
 

การประมาณการรายจ่าย 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย     3,000.00            3,000.00  
2 กิจกรรม อย.น้อย        500.00               500.00  

3 
กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

       500.00  
    

         500.00  

4 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    29,000.00           29,000.00  

5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ 

   7,000.00  
    

      7,000.00  

6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
     

3,000.00      
      3,000.00  

7 กิจกรรมกีฬาสี    28,000.00           28,000.00  
8 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     1,500.00            1,500.00  

รวม      72,500.00  
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 



ฎ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

   10,000.00  
    

     10,000.00  

2 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต              -                      -    

3 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 

     
8,000.00      

      8,000.00  

4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     3,000.00            3,000.00  
5 กิจกรรมวันเยาวชน     5,000.00            5,000.00  
6 กิจกรรมไหว้ครู     3,000.00            3,000.00  
7 กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา              -                      -    

8 
กิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่
ของโรงเรียน 

             -    
    

              -    

9 กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย     4,000.00            4,000.00  
11 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์              -                      -    
12 กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด         54,000.00       54,000.00  
13 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม         36,600.00       36,600.00  

รวม    123,600.00  
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                                         3,000.00            3,000.00  
   - บันทึกนักปราชญ์       - สปัดาห์ห้องสมุด         

รวม       3,000.00  
4 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน    2,000.00          2,000.00  

2 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21และ EEC 

  
  

1,100.00        1,100.00  

รวม       3,100.00  
5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
1 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน 8  กลุ่มสาระ         
    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    4,000.00            4,000.00  
    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    4,000.00            4,000.00  
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     4,000.00            4,000.00  
    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    4,000.00            4,000.00  

  
   5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4,000.00 
    

      4,000.00  

     6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    4,000.00            4,000.00  

  
   7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

   4,000.00  
    

      4,000.00  

     8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    4,000.00            4,000.00  



ฏ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

    9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4,000.00            4,000.00  
2 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา              -                      -    
3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม              -                      -    
4 กิจกรรมลดเวลาเรียน              -                      -    

รวม      36,000.00  
6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
1 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน    8,000.00            8,000.00  
2 กิจกรรม EEC      11,000.00         11,000.00  

รวม      19,000.00  
7 โครงการพัฒนาบุคลากรครู 
1 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   -    

 
                -    

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู    40,000.00           40,000.00  
รวม      40,000.00  

8 โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา 
   10,000.00           10,000.00  

รวม      10,000.00  
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน    5,000.00            5,000.00  
2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ    2,000.00            2,000.00  
3 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล    35,000.00           35,000.00  
4 กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน   3,000.00            3,000.00  
5 กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงานสาร

บรรณ 
   8,000.00            8,000.00  

6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล    3,000.00            3,000.00  
7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ    3,000.00            3,000.00  
8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ    3,000.00            3,000.00  
9 กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน     3,000.00            3,000.00  
10 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน              -                      -    
11 กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
100,000.00         100,000.00  

รวม    165,000.00  
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร              -                      -    
2 กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
        



ฐ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     5,000.00            5,000.00  
               - วันภาษาไทย   

             - สัปดาห์วันสุนทรภู่  
        

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3,000.00            3,000.00  
              - สัปดาห์วันคณิตศาสตร์         

       3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     4,000.00            4,000.00  

              - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์         

  
            - ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 

        30,500.00       30,500.00  

       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     2,000.00            2,000.00  
        5. กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 2,000.00      2,000.00 
       6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    2,000.00            2,000.00  

       7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    2,000.00            2,000.00   
     8. กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 7,000.00 

  
7,000.00  

               - คริสมาสต ์         
3 กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
             -                      -    

4 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

             -                      -    

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
        1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     3,000.00            3,000.00   
        2. ปฐมนิเทศ     2,000.00            2,000.00   
        3. งานปัจฉิมนิเทศ     5,000.00            5,000.00   
        4. นักศึกษาวิชาทหาร              -                      -    

6  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว        500.00               500.00  
รวม      68,000.00  

11 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด    10,000.00           10,000.00  
2 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน    90,000.00           90,000.00  
3 กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง    60,000.00           60,000.00  
4 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา    15,000.00           15,000.00  
5 กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค(ปรับปรุง

ไฟฟ้าประปา ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 
   20,000.00           20,000.00  

6 กิจกรรมงานยานพาหนะ    50,000.00           50,000.00  
7 โรงอาหารสะอาดปลอดภัย              -                      -    
8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน     4,000.00            4,000.00  



ฑ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

9 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  198,760.00         198,760.00  
รวม    447,760.00  
12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา                                2,500.00            2,500.00   

 - จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (SAR) 

        

2 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ        500.00               500.00  
3 กิจกรรมจัดทำแผนงานโรงเรียน     2,000.00            2,000.00  

รวม       5,000.00  
13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

1 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

             -                      -    

2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่         98,750.00       98,750.00  
รวม      98,750.00  
14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     5,000.00            5,000.00  
2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    25,000.00           25,000.00  
3 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพ่ือเตรียมความ

พร้อมก่อนสอบ O-Net 
     

1,000.00  
          1,000.00  

4 วันเกียรติยศ     5,000.00            5,000.00  
5 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house      25,000.00         25,000.00  
6 กิจกรรมจ้างครูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
     53,056.66         53,056.66  

รวม    114,056.66  
15 โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 กิจกรรมขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4,000.00            4,000.00  

2 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา         
รวม       4,000.00  
16 พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
1 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร สถานที่  200,000.00         200,000.00  
2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 10 อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
 262,185.06     262,185.06 

3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

   30,000.00          30,000.00   

4 กิจกรรมอบรมทักษะ 10 อุตสาหกรรม    125,021.71 125,021.71 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
แหล่งที่มาของเงิน 

รวมเงิน 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รวม    617,206.77 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

สภาพปัจจุบัน 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขท่ี 76/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120   
โทรศัพท์   0-3854-7123 ,  โทรสาร  0-3854-7123 ,  webs i te :  ht tp// :www.nongnae.com   
E-mail : nongnaewit@gmail.com  
สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก  พื้นที่ราบส่วนใหญ่โดยประมาณ  1,250,000 ไร่  ประกอบด้วย 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางคล้า  อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น  อำเภอท่าตะเกียบ  อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธ์ิและอำเภอบางปะกง  มีแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านอำเภอต่างๆดังกล่าว และไหลออกสู่อ่าว
ไทยท่ีอำเภอบางปะกง มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 12  กิโลเมตร 
 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นบริเวณที่ดอนป่าและภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่โดยประมาณ  1,786,976 ไร่ หรือเกือบ
ครึ่งของพื้นที่ของจังหวัด อยู่ในเขตท้องที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ และพื้นที่บางส่วนของอำเภอพนมสารคาม และ
อำเภอแปลงยาว เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา สภาพดินเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ 
 สภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน  อุณหภูมิที่วัดได้โดยเฉลี่ย สูงสุด 35.5 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด  23.5 องศาเซลเซียส  ปริมาณ
น้ำฝนโดยเฉลี่ยได้ 1,764.9  มิลลิลิตรต่อปี  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 153 วัน 

อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมอำเภอพนมสารคามมีขนาดใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่
ทั้ง อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น และอำเภอท่าตะเกียบ 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 572 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
อำเภอข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้างและอำเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอำเภอสนามชัยเขต 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอแปลงยาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอราชสาส์น 
ตำบลหนองแหนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมชื่อว่าตำบลหนองยาว 

เพราะมีต้นไม้ยาวเป็นจำนวนมาก ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นหนองแหนในสมัยกำนันทัน โดยเรียกชื่อตามหนองน้ำใหญ่ที่
มีอยู่   ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพนมสารคาม ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 และทาง
หลวงชนบทสายกระจับ-หนองแหน  เป็นระยะทาง  8  กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลูกฟูกเชิงเขาลาดจากทางตอนใต้ของตำบลมายังตอนเหนือความสูง
จากระดับน้ำทะเล 10-40 เมตร  สภาพพื้นที่ภายในตำบลประกอบด้วยคลองชลประทานซึ่งรับน้ำจากโครงการ
ชลประทานฝายท่าลาด นอกจากนี้ยังมีคลองท่ีสำคัญ ได้แก่ คลองบึงกระจับ ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 
ระบายน้ำดี เหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่ สำหรับบริเวณตอนเหนือ และตะวันตกของตำบล จะเป็นดินเหนียว การ
ระบายน้ำไม่ดี เหมาะสำหรับการทำนา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

1.ประวัติการก่อตั้ง 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา  ประกาศตั้งวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่เลขที่ 76/2  หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสาร

คาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  29  ไร่  85  ตารางวา ราคา 763,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากการจัดหาที่ดิน
ของชาวตำบลหนองแหน ประกอบด้วย 

1.  ผู้ใหญ่สุทิน  นพกร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ในขณะนั้น 
2.  นายธนาชัย  (ตังกุย) - นางละเมียด เฮ็งเจริญ 
3.  ผู้ใหญ่บุญถึง - นางชลอ  คุ้มภัย 
4.  นายเกษม - นางถนอม  รักถนอม 
5.  นายสงวน-นางระเบียบ  สืบกิจวรรณชัย 
6.  นายสมศักดิ์ นางบุญน้อม  ชุติพงศ์พัฒนกุล 
7.  พระครูเพชร  โฆสโก   
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์  (นส.3)  ทะเบียนเลขที่  88  เล่มที่ 7 หน้าที่ 36  หมู่ที่ 2  ตำบล

หนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยได้พร้อมใจกันมอบที่ดินดังกล่าวให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อสร้างโรงเรียนหนองแหนวิทยา เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2519  เมื่อเริ่มเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยได้รับความเมตตาจากพระครเูพชร โฆสโก อดีตเจ้าอาวาสวัดดงยางให้
อาศัยศาลาวัดดงยางเป็นที่เรียนชั่วคราว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2520 ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกของโรงเรียนวันที่ 25 
มิถุนายน 2522 สร้างอาคารถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายนักเรียนทั้งหมดไปเรียนที่อาคารถาวรปัจจุบันโรงเรียนหนองแหนวิทยา เปิด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
2. โรงเรียนในเขตบริการ 
 

ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนดงยาง 
2 โรงเรียนวดัหนองแหน 
3 โรงเรียนวดัหนองบัว 
4 โรงเรียนวดัสะสองตอน 
5 โรงเรียนวดับึงกระจบั 
6 โรงเรียนสุวรรรณคีร ี

 
3. รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

พ.ศ. ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 
2519 – 2523 นายนิยม  ตันติวัฒนทรัพย ์ ครูใหญ ่
2523 – 2527 นายนิยม  ตันติวัฒนทรัพย ์ อาจารย์ใหญ ่
2527 – 2536 นางสำรวย  วงศ์ตุรัน อาจารย์ใหญ ่
2536 – 2539 นางสำรวย  วงศ์ตุรัน ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
2539 – 2542 นางอรทัศน์  หิ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
2542 – 2543 นายศิริธร  สุขโขใจ อาจารย์ใหญ ่
2542 – 2548 นายประเสริฐ  กุลพิพัฒน์รัตน ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

2548 (6 ม.ค. – 2 พ.ค.) นายบรรพต  เริงโรจน์สรากุจ ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
2548 – 2555 นางรุจิรดา  วรรณศิร ิ ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
2555 – 2558 นางสุพัตรา  ลิม้วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
2558 – 2559 นายสมนึก   อุดมทรัพย ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

28 ต.ค.2559 – 6 มี.ค.2560 นางอรัญญา  ไพบูลย ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
2560 – 2562 ว่าท่ีร้อยตรเีกชา  กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

2563 – ปัจจุบัน นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกลุ ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
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4. ที่ต้ังและอาณาเขต 
           โรงเรียนหนองแหนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี  76/2  หมู่ที่  2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120   
  
  ทิศเหนือ   จรดหมู่ที่ 2 
  ทิศใต้  จรดโรงเรียนดงยาง 
  ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันตก จรดหมู่ที่ 2 

                   แผนที่โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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5. ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
  2. ประเภทของโรงเรียน  สหศึกษา 
  3. วันสถาปนา   4 มิถุนายน 2519 

4. ตราประจำโรงเรยีน  นว. ภายใต้แสงเทียนแผ่รังส ี
 

 
 

 
 
 
 
 

5. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธรูปปางสมาธ ิ
 
 
 

 
 
 
 
 
6. อักษรย่อโรงเรียน  น.ว. 
7. คติพจน์ของโรงเรียน ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต ปัญญาเปน็แสงสว่างแห่งโลก 
8. ปรัชญาโรงเรยีน การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต เศรษฐกจิและสังคม 

              9. สีธงประจำโรงเรียน ธงสีฟ้า – เหลือง หมายถึง สิ่งท่ีบ่งบอกถึงความสุข ความสงบน่านับถือ และมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 

 
 

 
 
 

 
10.เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชหนองแหนวิทยา 
11.ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟืองฟ้า 
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ข้อมูลเกี่ยวกับนกัเรียน 

 1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองแหนวิทยา ปีการศึกษา 2551-2563 จำแนกตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา ม. 1 ม. 2 ม.3 ม. 4 ม.5 ม.6 รวม 

2552 96 92 73 39 14 22 336 
2553 92 76 89 27 35 14 333 
2554 77 83 70 28 23 30 311 
2555 60 72 78 19 23 19 271 

2556 63 54 71 28 18 20 254 

2557 63 56 48 22 24 17 230 

2558 60 56 52 22 19 21 230 

2559 68 58 54 32 20 18 250 

2560 59 71 60 37 33 17 273 

2561 82 63 67 26 39 27 304 

2562 52 82 63 34 27 37 295 

2563 52 53 79 30 30 26 270 

2564 50 56 49 30 31 28 244 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร 
2. จำนวนบุคลากรทางการศึกษา  จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา (ข้อมลูวันที่ 31 มีนาคม  2564) 

ประเภท เพศ วุฒิการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  1 - 1 - 
ข้าราชการครู 6 11 - 17 - 
พนักงานราชการ - - - - - 
อัตราจ้าง - - - - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - 
พนักงานธุรการ - 1 - 1 - 

รวม 8 13 1 19 1 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

ด้านอาคารสถานท่ี ปัจจุบันโรงเรียนหนองแหนวิทยามีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้  
 

อาคาร แบบ สร้างเมื่อ พ.ศ. เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 
อาคาร 1 คอนกรีต 216 ล. (ปรับปรุง 29) 2538 2539 

อาคาร 2 คอนกรีต 2 ช้ัน ซี.เอส. 213 เอ 2530 2531 

คหกรรม คอนกรีตช้ันเดียว 2530 2531 

อุตสาหกรรม คอนกรีตช้ันเดียว 2530 2531 

เกษตร คอนกรีตช้ันเดียว 2530 2531 

โรงอาหาร 300 ท่ีนั่ง 2545 2545 

บ้านพักคร ู บ้านสองช้ัน 2538 2539 

 

ตารางแสดงประเภทจำนวนสนามที่ใช้ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

ลำดับที ่ สนาม จำนวน หมายเหตุ 

1 บาสเกตบอล 1 - 

2 วอลเลย์บอล 1 - 

3 ฟุตบอล 1 - 

4 ตะกร้อ 1 - 

5 ฟุตซอล 1 - 

 

ตารางแสดงประเภทจำนวนสาธารณูปโภคใช้ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 ระบบประปา 1 - 

2 เครื่องกรองน้ำ 1 - 
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ตารางแสดงจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน/ห้อง หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 9 - 
2 ห้องสมุด 1 - 
3 ห้องพยาบาล 1 - 
4 ห้องสหกรณ ์ 1 - 
5 ห้องแนะแนว 1 - 
6 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 3 - 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2 - 
8 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1 - 
9 ห้องภาษาไทย 1 - 
10 ห้องคณิตศาสตร ์ 1 - 
11 ห้องสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 1 - 
12 ห้องอาเซียน 1 - 
13 ห้องดนตรี-นาฏศลิป ์ 1 - 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็กมีประชากรประมาณ 9,375 คน จำนวน 2,641  หมู่บ้าน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนและวัดดงยาง วัดหนองแหน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ
ตำบลหนองแหน อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6  อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ร้อยละ 48.45 ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 42.45 ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 0 - 150,000  บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  6  คน 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนหนองแหนวิทยาคือ อยู่ใกล้วัดดงยาง วัดหนองแหน วัดหนองบัว และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนนุจากชุมชน  ผู้นำชุมชน   ตำบลหนองแหน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน และอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  ที่
ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและเป็นแหล่งฝึกงาน เป็นสถานที่ทำงานของนักเรียนบางส่วนที่จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ6  
ส่วนข้อจำกัดคือโรงเรียนอยู่ใกล้ฟาร์มเลี้ยงหมู ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในบางครั้งประชากรส่วนใหญ่ยากจน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1. หอ้งสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมดุ  7,100 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยมื-คืน ใช้ระบบ อิเลคทรอนิคส์ จำนวนนกัเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 155 คน ต่อ วัน
คิดเป็นร้อยละ 62.00 ของนักเรียนท้ังหมด 

2. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ จำนวน  3  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ จำนวน  1   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ จำนวน  2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  2   ห้อง 
 3. คอมพิวเตอร์ จำนวน  43 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  38 เครือ่ง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็  5  เครื่อง 
           จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 85 คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ 27.33 
ของนักเรียนท้ังหมดใช้เพื่อการบรหิารจัดการ 12 เครื่อง 
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 4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 500 
2. ห้องสมุด 8,200 
3. ห้องสืบค้น 790 
4. ห้องอาเซียนศึกษา 150 
5. ห้องภาษาไทย 800 

6. ห้องสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 800 

7. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 1,000 
8. ห้องคณิตศาสตร ์ 1,000 
9. ห้องภาษาต่างประเทศ 800 

  
 5. สถิติการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

1. วัดดงยาง 3 

2. วัดหนองแหน 5 

3. วัดเขาสุวรรณครี ี 1 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 1 
5. อบต. หนองแหน 3 

  
 
 6. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมูิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แกค่รู นักเรียน  
  1) ช่ือ-สกุล  พระภูวศิษฎ์   ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน   70  ครั้ง/ปี 
  2) ช่ือ-สกุล พระสมชาย  จันธรรมโม ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน   40 ครั้ง/ปี 
  3) ช่ือ-สกุล พระมหาสมุทร ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จรยิธรรม 
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน   40 ครั้ง/ปี 
  4) ช่ือ-สกุล นางวันเพ็ญ นพโสภาพ  ให้ความรู้เรื่อง การทำบายศร ี
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน  10 ครั้ง/ปี 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์(VISION) 
 โรงเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ 

ผู้เรยีนมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคณุธรรมนำความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และคณุลักษณะ
พื้นฐานการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

 
อัตลักษณ์โรงเรียน(IDENTITY) 
        “มีน้ำใจ จิตอาสา” 
 
เอกลักษณ ์
 บรรยากาศดี กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 
 
พันธกิจ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนใหม้ีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นมืออาชีพ  
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
และคณุลักษณะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4. ส่งเสรมิผู้เรียนให้มีคณุธรรม มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
5. ประสานชุมชนและองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีคณุภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะและคุณลักษณะพืน้ฐานใน
การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4. โรงเรียนได้รบัความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากชุมชนและองค์กรต่างๆ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย ์
2. ซื่อสัตย์สจุริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
มาตรฐาน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1. มีนิสัยรักการอ่าน 
2. สามารถสรุปสาระสำคญัได ้
3. ระบุข้อคิดและประโยชน์จากเรือ่งที่อ่านได้ 
4. เขียนสื่อความได้ถูกต้องตามหลกัวิชา 
5. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูลจากเรืองที่อ่านได ้
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 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1. จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

2. พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ให้มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น 

3. ส่งเสรมิพัฒนาด้าน ICT ในการบริหารจดัการ และในการจัดการเรียนการสอน 

   4. ส่งเสริมพัฒนานักเรยีนให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT 
   5. ส่งเสรมิและพัฒนาด้านภาษาตา่งประเทศเช่น ภาษาอังกฤษ  

6. ส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านการเรียน การกฬีา และนันทนาการทุกประเภท 
7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
8. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนให้มีบรรยากาศที่รม่รื่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 
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ภาพรวมแผนปฏิบัติงานโรงเรียนหนองแหนวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

วิสัยทัศน ์ “โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลกัษณะพื้นฐานการประกอบอาชีพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง” 

” 

พันธกิจ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการโรงเรียนให้มี
คุณภาพโดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นมือ
อาชีพ 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี
คุณธรรม มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ ดำรงชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ โดยยดึ
หลักธรรมา 
ภิบาล 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพเป็นมือ
อาชีพพัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้เรยีนมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะและคณุลักษณะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

โรงเรียนไดร้ับความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาจากชุมชนและ
องค์กรต่างๆ 

กลยุทธ ์
หลัก 

ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
อย่างมีคุณภาพ 
โดยยดึหลักธรรม
มาภิบาลและ
แนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและครสูู่
มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและเป็นมือ

อาชีพ 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ
สร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

พัฒนาหลักสตูร 
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษา สื่อ 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

จัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการ

เรียนรู ้

ประสานชุมชนและองค์กร
ต่างๆในการจดัการศึกษา 

ประสานความ
ร่วมมือ 

ผู้ปกครอง 
ชุมชน ภาคี
เครือข่าย

สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

 
 แผนปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุผลตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนได้  การจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ พร้อมทั้งมีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
สะดวกต่อการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา ครอบคลุมแผนงานตามยุทธศาสตรก์ารจดัการศกึษา พ.ศ. 2561- 2565 ของ
โรงเรียน ครอบคลุมทุกแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่จะดำเนินการ  16  โครงการ และมีกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการดังกล่าวรวม 77 กิจกรรม โดยใช้เงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว รวม 1,844,706.66 บาท แบ่งเป็น งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนการจัดการศึกษา จำนวน 1,534,700.00 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 89,056.66 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 220,950.00  บาท โดยมี
รายละเอียด การนำเสนอ ดังนี้ 

1. สรุปภาพรวมจำนวนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จำแนกตามกลุ่มงาน 
2. รายละเอียดงบประมาณ  จำแนกตามแผนงาน / โครงการตามยทุธศาสตร ์
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ  2564 

 
โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 3 1 1.2 (1,4)  72,500.00   
กิจกรรมพัฒนางานอนามัย นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์       3,000  
กิจกรรม อย.น้อย นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์       500  
กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์       500  
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นายพิเชฐ   รื่นปาน       29,000  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี
นาฏศิลป์ 

นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      7,000 

 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์       3,000  
กิจกรรมกีฬาสี นายพิเชฐ  รื่นปาน       28,000  
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์       1,500 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 3 , 7 1 1.2 (1,2,3)      33,000.00   
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์        10,000   
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางนิรมล     ภูนามูล          -     
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ
ราชินี 

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      

8,000  
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์         3,000   
กิจกรรมวันเยาวชน นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์         5,000  

  กิจกรรมไหว้ครู นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์       3,000  
  กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา  นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช                           -  
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

 กิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        -    
  กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        4,000  
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        -    
  กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด นายถนอม  อารีสุก        54,000.00  
  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์        36,600.00  

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นางสาวรัติกาล  ทองคำ 3 1 1.2 (1)  3,000.00  
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                                     นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล          
 - บันทึกนักปราชญ์              3,000.00  
 - สัปดาห์ห้องสมุด          

4 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 3 1 1.1 (2,3) 2,000  
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยสะเต็มศึกษา 

นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 

    2,000 
1,100 

5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 3 1,3 1.1 (1,4,5)  36,000.00   
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8  กลุ่มสาระ  

    
 

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
   

 4,000  
    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวรัติกาล  ทองคำ        4,000  
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์        4,000  
    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางนิรมล  ภูนามูล        4,000  
    5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  

นายพิเชฐ  รื่นปาน 
นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ 

       4,000 
4,000 
4,000  
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

    8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางพรพรรณ  มสีร้อยไตรรตัน ์       4,000.00 
    9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางรัชฎาภรณ์   สุขสุเดช       4,000.00 
  กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายจักรพรรณ  โตกลาง       0.00 
  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช       0.00 
  กิจกรรมลดเวลาเรียน นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช       0.00 

6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ 3 1 1.1 ( 6 ) 19,000  
 

 8,000  
 11,000 

 
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
กิจกรรมโรงเรียน EEC 

นางเบญจภา  แก้วกระจาย 
นางเบญจภา  แก้วกระจาย 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรคร ู นางเบญจภา  แก้วกระจาย 2 2 , 3 4 ,5  40,000  
  กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์      -    
  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์      40,000  
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

8 โครงการพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

2 2 4 10,000  
 10,000 

            
 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารสถานศึกษา       

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ 
กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์ 
นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 

จินดา  อินทร์สุวรรณ์ 
นางรัชฏาภรณ์ สุขสุเดช 

นางนิรมล ภูนามูล 
นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์
นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์

นางนิรมล  ภูนามูล 
นางเบญจภา  แก้วกระจาย 

นายพิเชฐ รื่นปาน 
นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์ 

นายถนอม  อารีสุก 

1 2 ,3 1 ,4 165,000  
5,000  

 2,000  
 35,000  
 3,000  
 8,000  
 3,000  
 3,000  
 3,000  
 3,000  

 -    
 100,000 

    

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

นางนิรมล  ภูนามูล 
นางนิรมล     ภูนามูล 

5 2 1,2,3 
 
 
  

37,500.00 
0.00                       

 
 
 

5,000.00  
                   

 
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระ 8 กลุ่มสาระ 

     

 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์      
- วันภาษาไทย  - สัปดาห์วันสนุทรภู่       
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
          - สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
     3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
5 2 1,2,3  3,000  

              สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
            ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย ์
นางเบญจภา แก้วกระจาย  

      4,000 
30,500 

       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางนิรมล ภูนามูล       2,000 
       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายพิเชฐ รื่นปาน       2,000 
       6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์       2,000 
      7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางจินดา  อินสุวรรณ์       2,000 
       8. กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์       7,000 
                 - คริสมาสต ์        

 

  กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางนิรมล ภูนามูล        -    
  กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ นางนิรมล ภูนามูล        -    
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์        -    
          1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        3,000  
          2. ปฐมนิเทศ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        2,000  
          3. งานปัจฉิมนิเทศ นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์        5,000  
          4. นักศึกษาวิชาทหาร นายพิเชฐ  รื่นปาน       -  
  

กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
 
 
  

นางพรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน์ 

      500 
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

11 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง 
กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค(ปรับปรุงไฟฟ้าประปา  
ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 
กิจกรรมงานยานพาหนะ 
โรงอาหารสะอาดปลอดภัย 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 

นายพิเชฐ  รื่นปาน 
 
นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล 
นายพิเชฐ รื่นปาน 
นายถนอม  อารีสุก 
นายถนอม อารีสุก 
นายถนอม  อารีสุก 
 
นายถนอม  อารีสุก 
นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ 
นางสาวรัติกาล ทองคำ 
นางเบญจภา แก้วกระจาย 

6 2 5 ,6 447,760  
 

 10,000  
 90,000  
 60,000  
 15,000  
 20,000  

 
 50,000  

 -    
 4,000  

 198,760 
12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย 5 

  
 5,000.00   

กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา                            นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย 
   

   2,500.00   
 - จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR)  

   
   

กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ นางสาวรัติกาล  ทองคำ 
   

      500.00   
กิจกรรมจัดทำแผนงานโรงเรียน นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย 

   
   2,000.00  

13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 3 3 2    98,750.00  
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์     0.00     

  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช       98,750.00  
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โครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net 
วันเกียรติยศ 
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house 
กิจกรรมจ้างครูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
นางนิรมล  ภูนามูล 
นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
นางนิรมล  ภูนามูล 
นางนิรมล  ภูนามูล 
นางพรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน์ 

3 3 1, 3, 4, 5 114,056.66 
5,000  

 25,000.00  
 1,000  
 5,000   

25,000.00  
 53,056.66 

    

    

    

15 โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญา นายถนอม  อารีสุก 1 2 1 4,000.00 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 

 

นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 
 
 
นางสาวจิรวดี  มีสินทรัพย์ 

        
4,000.00 

 
- 

16 โครงการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
กิจกรรมปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 10 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
EEC 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
EEC 
กิจกรรมอบรมทักษะ 10 อุตสาหกรรม 

นายจักรพรรณ  โตกลาง 
 
นายถนอม อารีสุก 
นางนิรมล  ภูนามูล 
 
 
นายจักรพรรณ  โตกลาง 
นายจักรพรรณ  โตกลาง 

3 3 1 617,206.77  
  

200,000.00  
 262,185.06  

  
30,000.00  

 
125,021.71 

รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,826,973.43 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 

 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
 -กิจกรรมพัฒนางานอนามัย 
  -กิจกรรม อย.น้อย 
  -กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
  -กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ 
   -กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
   -กิจกรรมกีฬาสี 
   -กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

1. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน       
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่
สถานศึกษากำหนด     
3. ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ใน
กลุ่มปกติ  
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/
ติดตามงานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผล
ประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมิน 
SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
 -กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
  -กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
  -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 
 -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 -กิจกรรมวันเยาวชน 
 -กิจกรรมไหว้ครู 
 -กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา 
 -กิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียน 
 -กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 
 -กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 -กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม/ปี 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/
ติดตามงานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผล
ประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยไม่
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ(ผลผลิต + ผลลัพธ์) 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
 - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

1. ผู้เรียน มีทักษะในการเขียนสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผล
ประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการเขียน
สรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดี
ขึ้นไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

4. โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
    กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วย STEM 
Education 

1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงาน การ
รายงานผลการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานได้  
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพ่ือดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผล
ประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถนำเสนอ
ผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการ
จัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 
    กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8  กลุ่มสาระ 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 -กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 -กิจกรรมลดเวลาเรยีน 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อย
กรอง ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่
อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจจาก
เรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา
คณิตศาสตร์เฉลีย่ไม่น้อยว่า 2.0 ขึน้ไป 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 
6. ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  
2.0 เป็นต้นไป 
7. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET)  ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพ่ือดูความก้าวหนา้ของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนนิงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการอ่าน
ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการเขียน
สรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดี
ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการ
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือ
ฟัง ระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรายวชิาคณิตศาสตร์เฉลีย่ไม่น้อยว่า 
2.0 ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสาระเทคโนโลยเีฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 
ขึ้นไป 
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เปน็ต้นไป 
7. ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 



25 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การทำงานและมีเตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
  - กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
   - กิจกรรม EEC 

1. ผู้เรียนมีผลการประเมินในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  
2.0 เป็นต้นไป 
2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษา
ตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลผลิต + ผลลัพธ์ 
7. โครงการพัฒนาบุคลาคร ู

 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู 
 - กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1. ร้อยละ 75 ของครูที่สถานศึกษาจัดอบรม/
ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  
2. ร้อยละ 75 ของครูที่สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
ได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
3. ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

8. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
 - กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดู
งาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1.ร้อยละ 75 ของครูที่ สถานศึกษาจัดอบรม/
ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  
2. ร้อยละ 75 ของครูที่สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 



28 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการประจำปีประมาณ  2564 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    -กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน 
    -กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
    -กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน 
    -กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงาน
สารบรรณ 
    -กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล 
    -กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ 
    -กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ 
    -กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 
    -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    -กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   -กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ
นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 
3. ครูร้อยละ 100 มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 
4. ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ การ
จัดการเรียนการสอน 
5. ครูร้อยละ 100 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลผลิต + ผลลัพธ์ 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 -กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร 
 -กิจกรรมส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ตามกลุม่สาระ 8 กลุ่มสาระ 
   1. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
            วันภาษาไทย  - สัปดาหว์ันสุนทรภู่  
    2. กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
            - สัปดาห์วันคณติศาสตร์ 
    3. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
        ส่งเสริมพัฒนาการเรยีนรู้คอมพิวเตอร ์
   4. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
   5. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
   6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา 
   7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   8. กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 
               - คริสมาสต ์
 -กิจกรรมจัดทำแผนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 -กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 -กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
        1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        2. ปฐมนิเทศ 
        3. งานปัจฉิมนิเทศ 
        4. นักศึกษาวิชาทหาร 
 -กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 
 2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ไดร้ะดับดีเลิศ 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุก 3 ปี ระดับดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลผลิต + ผลลัพธ์ 
11. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 -กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
 -กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  -กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง 
  -กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
  -กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(ปรับปรุงไฟฟ้าประปา ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 
  -กิจกรรมงานยานพาหนะ 
  -กิจกรรมโรงอาหารสะอาดปลอดภัย 
  -กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  -กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
2. สถานศึกษามีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

2. สถานศึกษามีการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปในการ
บริหารจดัการและใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวชิา ระดับดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

12. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 
 -กิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      - จัดทำรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา(SAR)   
 -กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 -กิจกรรมพัฒนาแผนงานโรงเรียน 
   

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็น 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตาม
งานตามภาระงานเพื่อดู
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผล
ประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/
กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานในระดับดีเลิศ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในระดับดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

13. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 -กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 
-กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ 

1. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ผลผลิต + ผลลัพธ์ 

14. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 -กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 -กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ O-Net 
 -กิจกรรมวันเกียรติยศ 
 -กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ 

1. ครูมีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
2. ครู ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
3. ครูมีการบริหารจัดการจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน 
5. สถานศ ึกษาม ีระบบบร ิหารจ ัดการ
ค ุณภาพของสถานศ ึกษาท ี ่ ช ัด เจน มี
ประส ิทธ ิภาพ ส ่ งผลต ่อค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
6. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงาน
ตามภาระงานเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ 

1. ครูร้อยละ75  มีการจัดทำแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ครูร้อยละ 75 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
3. ครูร้อยละ 75 มีการบริหารจัดการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
4. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 
6. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได ้ระดับดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ(ผลผลิต + ผลลัพธ์) 

15. โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
 -กิจกรรมขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา  

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงาน
ตามภาระงานเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย การดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ(ผลผลิต + ผลลัพธ์) 

16. พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สู่ 10 อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC 
-กิจกรรมปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้  
 3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 
 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงาน
ตามภาระงานเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ 

1. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ ระดบัดีเลิศ 
 3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ระดับดี
เลิศ 
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โครงการ     พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่1     คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     72,500 บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากจะจัดการศึกษาเพื ่อให้ผู ้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง 2560 แล้ว  จำเป็นต้องจัด
โครงการให้กับผู้เรียนได้พัฒนาทางร่างกายและจิตใจควบคู่ไปด้วย  โรงเรียนหนองแหนวิทยาจึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพขึ้น  ซึ่งเป็นโครงการที่การส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเป็นผลทำให้ผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข   และจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นั้น  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ 
 2.2  เพ่ือใหผู้้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

2.4  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.5  เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เรียน 

2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการ   
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ   
 3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.3 ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ  
 

 

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   

  3.2.1 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน       
3.2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด     
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4.  วิธีการดำเนินงานและกิจกรรม 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    18 ม.ค. 64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

    ก.พ. 64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
    1. กิจกรรมพัฒนางานอนามัย 3,000  3,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
    2. กิจกรรม อย.น้อย 500  500 พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
    3.กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

500  500 พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

    4.กิจกรรมส่งเสริมกีฬาพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 

29,000  29,000 26 มิ.ย.65 พิเชฐ  รื่นปาน 

    5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ 

7,000  7,000 พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 

    6.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 3,000  3,000 พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
    7.กิจกรรมกีฬาสี 28,000  28,000 พ.ค.64-มี.ค.65 พิเชฐ  รื่นปาน 
    8.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1,500  1,500 พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

รวม 72,500  72,500   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   มี.ค.65 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

 
5.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว 72,500 บาท  
                     รวมงบประมาณที่ได้รับ 72,500 บาท 
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6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน   

การเก็บข้อมูล/การประเมิน แบบสรุปภาวะการเจริญ 
เติบโตของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   

การเก็บข้อมูล/การประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ใน
กลุ่มปกติ   

การเก็บข้อมูล/การประเมิน แบบประเมิน SDQ 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.3 ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ  
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนทุกคนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  และมึจิตสำนึกในการออกกำลังกาย 
 8.2  ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 8.3  ผู้เรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 8.4  ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  อย่างน้อยคนละ  1  กิจกรรม 
 8.5  ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยคนละ  1  กิจกรรม 

8.6  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน       
7.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด     



38 

 
 

โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เลือก
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง และ
ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ
ร่างกาย เตรียมพร้อมป้องกันโรคภัยต่างๆ 
1.2 ผู้เรียนมีความพอดีรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและ
เหมาะสม 

1.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  รู้เลือก
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง และได้ออก
กำลังกายสม่ำเสมอ มีการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพอดีใน
การเลือกรับประทานอาหาร ได้
ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง ทุกภาค
เรียน และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 

2.1 ผู้เรียนมีความพอดีรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
บริโภคให้อยู่ในระดับพอประมาณ 

2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความพอดี
ในการเลือกรับประทานอาหาร ได้ชั่ง
น้ำหนัก  วัดส่วนสูง ทุกภาคเรียน และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

3.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว รู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

 2.1 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รู้จักรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศท่ี
จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

4  เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ  80  
รู้จักใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต 
มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
   

4.1 ผู้เรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจ
ดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ  หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความ
รอบรู้และรอบคอบ มั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

4.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  รู้จักใช้
เหตุผลในการดำเนินชีวิต มีความม่ันใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   

5.  เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
คุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมี
ความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการดำเนินชีวิต  
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  
ครูและผู้อ่ืน 
 

5.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานจิตใจ มี
ความตระหนักในคุณธรรม  รู้ผิดชอบชั่วดี 
ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  
ครู และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม 
5.2 ผู้เรียนมีความรู้  รู้จักฝึกตนให้มีความ
รอบรู้รอบด้าน มีความรอบคอบ ใช้
สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
การดำเนินชีวิต  

5.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีคุณธรรม
เป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้
สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
ดำเนินชีวิต  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน  ครูและผู้อื่น 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ สถานศึกษามีอุปกรณ์กีฬา  มีเครื่องดนตรีที่พอเพียงต่อความต้องการ 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต  และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ ในสถานศึกษา ให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตลอดไป 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพา
การดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  เช่น  การเลือกรับประทานอาหาร การเลือกเล่นกีฬาและ
ดนตรีอย่างเหมาะสม  การรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใ์ช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกข้ันตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู ้จักการแบ่งปันกัน  การมี
ระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็น
สาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวทิย์) 
                       ครู  
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 7   ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1  คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564- มีนาคม 2565 
งบประมาณ     123,600  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 6 “มุ่งให้
จัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและมีคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  สภาพปัจจุบันผู้เรียนเริ่มมีศีลธรรม  เสื่อมถอย
ลงไปอย่างมากอันเป็นผลมาจากความเติบโตทางเทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมตะวันตกทำให้เยาวชนเอาแบบอย่าง  
เป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้เรียนยกพวกตีกันระหว่างสถานศึกษา  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ปัญหาผู้เรียนขาดการเคารพต่อผู้มีพระคุณ ปัญหาการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม    และจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติ
การประจำปี 2561 นั้น  สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์นี้ข้ึนอีก  โดยมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 2.3  เพ่ือใหผู้้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี  
3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
3.2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
3.2.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี  
  

 

  3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
   3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 
1.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 10,000    10,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

2.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  -      -    พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 
3.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชิน ี

 8,000    8,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

4.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  3,000    3,000  ส.ค.64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
5.กิจกรรมวันเยาวชน  5,000    5,000  มิ.ย. - ก.ค. 64 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

6.กิจกรรมไหว้ครู  3,000    3,000  มิ.ย. 64 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
7.กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา  -      -    18-20 ก.ย.64 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
8.กิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่ของ
โรงเรียน 

 -      -    พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

9.กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย  4,000    4,000  พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

10.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  -   -  พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

11.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  54,000 54,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 
12.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  36,600 36,600 พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา พร้อมบูลย์ 

รวม 43,000 90,600 123,600   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

 
5.  งบประมาณ   1. เงินอุดหนุนรายหัว         43,000บาท 
    2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 90,600บาท      
                         รวมงบประมาณที่ได้รับ    123,600 บาท 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 85เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
  7.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
  8.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  8.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม/ปี 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์  น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง  
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2  ผู้เรียนมีความพอประมาณในการใช้จ่าย  รู้จัก
ประหยัด  มัธยัสถ์  น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์  น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์  รักความเป็นไทย  
ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  รักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์ รักความเป็นไทย  ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามท่ีตนนับถือ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  รักความเป็นไทย  
ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีความสำนึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3.1  ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
3.2  ผู้เรียนมีเหตุผลรู้จักยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3.  ผู้เรียนร้อยละ  90  ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  มีความสำนึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีดี  
รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ใช้วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

4.1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีดี  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
4.2  ผู้เรียนมีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยในการ
ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
4.3  ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติตน  และ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชุมชน 

4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มี
จิตสำนึกท่ีดี  รู้คุณค่า  ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ผู้เรียนรู้จักลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   ยึดหลักพออยู่พอกิน  พอใช้  มีการวางแผนอย่างรอบคอบในด้านการใช้จ่าย  มี
ภูมิคุ้มกันในความเสี่ยง  มีแผนสำรองเป็นทางเลือก 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการ
บริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกข้ันตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสยีสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  
และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์) 
                  คร ู
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
       หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายอภิลักษณ์   ธีราลกัษณ์สกุล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1  คุณภาพผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรัติกาล  ทองคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     3,000  บาท 
************************************************************************************************************ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการจ ัดการศึกษาเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนบรรล ุว ัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ผู้เรียนต้องแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการอ่าน   การเขียน 
การสื ่อสารและการใช้ภาษาตามศักยภาพของผู ้เร ียนเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   การเขียน  ซึ ่งสอดรับกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว  ที่ส่งผลทางด้านบวกและด้านลบ  ผู้ที่มีข้อมูลสารสนเทศ
ดีกว่าจะได้เปรียบในการต่อรองหรือแข่งขันทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์  ความเจริญของโลกมีมากเท่าใดความจำเป็นของข้อมูล
ย่อมมีมากข้ึนเท่านั้น 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถาม   และจากการที่ได้จัด
โครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นั้น  สามารถพัฒนาได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและ
ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว 
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 
2.3  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
                     3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ด้านคุณภาพ 
            3.2.1  ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 รัติกาล  ทองคำ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 รัติกาล  ทองคำ 
ครูทุกคน 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 รัติกาล  ทองคำ 

1) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,000  3,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล 
     2) กิจกรรมบันทึกนักปราชญ์ -  - พ.ค.64-มี.ค.65 ชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล 
     3) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด -  - พ.ค.64-มี.ค.65 ชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล 
                                       รวม 3,000  3,000 พ.ค.64-มี.ค.65  
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 อ.รัติกาล  ทองคำ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 อ.รัติกาล  ทองคำ 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 อ.รัติกาล  ทองคำ 

 
5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  3,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 3,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ  70 มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดี
ขึ้นไป 
 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          7.1 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้  สื่อต่าง ๆ รอบตัว  
และการค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง  
โดยการนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  สื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  และการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี  ให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1  ผู้เรียนรู้จดบันทึก จากการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  สื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว   

1.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้  สื่อต่าง ๆ รอบตัว  และ
การค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี  ให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ตั้งคำถาม   
ค้นหาความรู้เพ่ิมเติม  และมี
ภูมิปัญญาทางภาษา สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ตามหลักแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน ตั้งคำถาม   ค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม  และมีภูมิปัญญาทางภาษา สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน ตั้งคำถาม   ค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม  และมีภูมิปัญญาทาง
ภาษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน ตามหลักแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้รวมกัน
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน  ตามหลักแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.1  ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
3.2  ผู้เรียนมีเหตุผลรู้จักยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  เรียนรู้
รวมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
ตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4.  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน โดยการนำเอาทฤษฎี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้  

4.1  ผู้เรียนมีความพอประมาณในการใช้  สื่อ 
เทคโนโลยีที่คุ้มค่า รู้จักทะนุบำรุงรักษาสื่ออุปกรณ์  
ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4.2  ผู้เรียนมีสื่อ เทคโนโลยีที่พอเพียง  และใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4.3  ผู้เรียนใช้หลักการและเหตุผลในการเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน 

4.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน โดยการนำเอา
ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้  
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ผู้เรียนรู้มีสมุดจดบันทึกรักการอ่าน และโรงเรียนมีห้องสุดและห้องสืบค้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหา
ความรู้ 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการ
บริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม  และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะ
ทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนงบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่
ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้ดำเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตก
หนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู ้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกข้ันตอน  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาง
กลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวคิดของ
พระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบวินัยในการทำงาน  มี
ความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจท่ีเป็นสาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวรัติกาล  ทองคำ) 
         ครูชำนาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1  คุณภาพผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ              พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     3,100 บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 6 “มุ่งให้
จัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและมีคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาคำตอบหรือข้อสงสัย  โดยให้ผู้เรียนสร้างสิ่งเชื่อมโยงระหว่างระเบียบวิธีการ  หลักการ  
และประสบการณ์ในชีวิตจริงให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมเผล การทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้เรียนจะต้องแสดง
ถึงข้ันตอนการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม จนได้ผลงานที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ และผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
มีข้ันตอน ซึ่งการเรียนรู้แบบโครงงาน ควรประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา  2) ผู้เรียน
ได้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่ตั้งไว้  3) ยอมรับการมีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้  4) ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพ่ือตอบปัญหาที่ตั้งไว้ และ 5) ส่งเสริมการใช้ความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นเครื่องมือ  จากลักษณะดังกล่าว  
เมือ่นำไปปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  คิ ดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจากการเรียนรู้แบบโครงงาน   และจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 
2562 นั้น  สามารถพัฒนาได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจากการเรียนรู้
แบบโครงงานและการสร้างนวัตกรรม 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

 3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้ 
1 รูปแบบขึ้นไป 

   3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

4.  วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 

   15 ก.พ.64 อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

3. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานและ
กระบวนการสอนแบบ STEM 
Education ซึ่งต้องพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ 

- - - พ.ค. 64 ครูทุกคน 

4. ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล รายชั้นเรียน และ  ภาพรวม  - - - 

พ.ค.64-มี.ค.
65 

ครูทุกคน 
 

5. นิเทศการเรียนการสอนเดือนละ 1 
ครั้ง / คน - - - 

พ.ค.64-มี.ค.
65 

ฝ่ายบริหาร 

6. จัดกิจกรรมวิชาการ แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดนิทรรศการ นำเสนอผล
การสอนแบบโครงงาน 

2,000 - 2,000 
พ.ค.64-มี.ค.
65 

ครูทกุคน 

7.จัดกิจกรรมค่าย STEM Education  1,100 1,100   
รวม 2,000 1,100 3,100   

8. สรุปคุณภาพผู้เรียนเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน 

- - - 
พ.ค.64-มี.ค.
65 

อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

9. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล 
   

พ.ค.64-มี.ค.
65 

อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

10. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้
ที่เก่ียวข้องและผู้บริหารรับทราบ   

   มี.ค.65 
อ.จิรวดี มีสินทรัพย์ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถนำเสนอผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ได้ 1 รูปแบบขึ้นไป 



51 

 

    
5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว    2,000  บาท  

      เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,100 บาท 
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ   3,100 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถนำเสนอผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 ผู้เรียนร้อยละ 80  สามารถนำเสนอผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้ 
7.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจากการ

เรียนรู้แบบโครงงานและนวัตกรรม 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง  
โดยการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  70  สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ในการนำเสนอวิธี
คิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  ผู้เรียนใช้หลักการและเหตุผลในการคิดแก้ไข
ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  70  
นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนกำหนด
เป้าหมาย  คาดการณ ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1  ผู้เรียนมีความรู้ในการ  กำหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  70  
กำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น มีเหตุผล  และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  ผู้เรียนมีความพอประมาณในการใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  70  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ผู้เรียนมีโครงงานท่ีหลากหลาย ไว้ศึกษาและเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการ
บริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก   ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ   

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกข้ันตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสยีสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  
และรู้จักการให้อภัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    (นางสาวจิรวดี   มีสินทรัพย์) 
                    คร ู

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
   (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
ลงชื่อ ......................................................ผู้อนุมัตกิิจกรรม 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3     พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1  คุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     36,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากวิสัยทัศนห์ลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้  และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้ง  เจต
คต ิ ที่จำเป็นต่อการศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  และจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดีทั้ง  8  กลุ่มสาระจากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาพบว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
 จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนหนองแหนวิทยาพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังด้อยในเรื่องของความรู้ และทักษะที่จำเป็น
พ้ืนฐานตามหลักสูตร  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้วางแผนจัดโครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ   จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์     
2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีข้ึนไป 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 
3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 
3.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
3.1.7 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 

3.2 ด้านคุณภาพ 
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3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีข้ึนไป 
3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
3.2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
3.2.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 
3.2.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 
3.2.6 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
3.2.7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่า T – Score ตั้งแต ่40ขึ้นไป 
 

4.  วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

    1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ 
    3.1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    3.2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    3.3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    3.4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
    3.5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
    3.6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
    3.7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    3.8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    3.9)  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4,000  
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 4,000  
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 4,000 

พ.ค.64-มี.ค.65  
   
ปนัดดา  พร้อมบลูย ์
รัติกาล ทองคำ 
จิรวดี  มีสินทรัพย ์
 
นิรมล  ภูนามูล 
พิเชฐ  รื่นปาน 
 
 

รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
จินดา  อินสุวรรณ ์
พรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์ 
รัชภาฎรณ์  สุขสุเดช 

2. กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0  0 พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ  โตกลาง 

3. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 0  0 พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
4. กิจกรรมลดเวลาเรียน 0  0 พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

                                  รวม 36,000  36,000   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตามภาระ
งานเพ่ือดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
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5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  36,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 36,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการอ่านร้อยแก้ว
หรือร้อยกรอง ระดับดีข้ึนไป 

การเก็บข้อมูล/การ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการเขียนสรุปความ
จากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 

การเก็บข้อมูล/การ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

3. ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 

การเก็บข้อมูล/การ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

4. ผู ้เรียนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 

การทําแบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. ผู ้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 

การทําแบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 85 ม ีผลการประเม ินระดับ
สถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 

การทําแบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. ผู้เรียนร้อยละ 5ถ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต ่40 ขึ้นไป 

การทําแบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ม.3 และ ม.6 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
7.3 ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
7.4 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 
7.5 ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 
7.6 ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
7.7 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เรียนร้อยละ  75 มีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีข้ึนไป 
8.2 ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
8.3 ผู้เรียนร้อยละ  75  มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีข้ึนไป 
8.4 ผู้เรียนร้อยละ  75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 
8.5 ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 
8.6 ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
8.7 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต ่40 ขึ้นไป 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

1.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1  ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง โดยมี
สมรรถนะด้านการสื่อสาร  ด้านการคิด  ด้านทักษะ
การใช้ชีวิต  ด้านแก้ไขปัญหา  และด้านการใช้
เทคโนโลยี  เป็นไปตามเกณฑ์  และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  ผู้เรียนใช้หลักการและเหตุผลในการคิดแก้ไข
ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1  ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง  
โดยการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผล
การประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆจากผลงานนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด้านสังคม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการดำเนินการ  และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก   ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลกัสูตรสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกข้ันตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสยีสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  
และรู้จักการให้อภัย 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางรัชฎาภรณ์      สุขสุเดช) 
        คร ูชำนาญการพิเศษ  

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3     พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1  คุณภาพผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางจินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               19,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 6 “มุ่งให้
จัดการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจและมีคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน  สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
ศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นั้น  สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้จริง จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและดำเนินการจนสำเร็จ 
2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 
3.1.2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ผู้เรียนมีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เปน็ต้นไป 
3.2.2  ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
เบญจภา แก้วกระจาย 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา แก้วกระจาย 

     - กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 8,000  8,000 พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา แก้วกระจาย 
     - กิจกรรมโรงเรียน EEC  11,000 11,000 พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา แก้วกระจาย 

รวม 8,000 11,000 19,000   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา แก้วกระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 จินดา   อินทร์สุวรรณ์ 

 

5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว 19,000 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 19,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 

สำรวจ แบบสำรวจ 

2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

สำรวจ แบบสำรวจ 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 7.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  2.0 เป็นต้นไป 

7.2 ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85  ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและดำเนินการจนสำเร็จ 
 8.2 ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 8.3 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 8.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการ
วางแผนและดำเนินการจน
สำเร็จ  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  ผู้เรียนสร้างการมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง  รู้จักการ
วางแผนและดำเนินการจนสำเร็จ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
1.2  ผู้เรียนมีความพอประมาณในการใช้จ่าย  รู้จักประหยัด  
มัธยัสถ์  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3  ผู้เรียนมีเหตุผลในการวางแผน ในการเลือกศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพสุจริต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  80  
รู้จักการวางแผนและ
ดำเนินการจนสำเร็จ  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนาตนเอง และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ใช้ความรู้ในการทำงาน
อย่างมีความสุข  มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  80  
ทำงานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง และ
ภูมใิจในผลงานของตนเอง  
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1  ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีการเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
3.2  ผู้เรียนมีเหตุผลรู้จักยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3.3 ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานจิตใจ มีความตระหนักใน
คุณธรรม  รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือน  ครู และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
3.4 ผู้เรียนมีความรู้  รู้จักฝึกตนให้มีความรอบรู้รอบด้าน มี
ความรอบคอบ ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
การดำเนินชีวิต 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  80  
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  โดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1  ผู้เรียนมีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือย  ประกอบอาชีพ
สุจริตและอาชีพที่ตนเองสนใจ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  ผู้เรียนมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 

 



62 

 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน   
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ผู้เรียนรู้จักลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   ยึดหลักพออยู่พอกิน  พอใช้  มีการวางแผนอย่างรอบคอบในด้านการใช้จ่าย  มี
ภูมิคุ้มกันในความเสี่ยง  มีแผนสำรองเป็นทางเลือก 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการ
บริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก   ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมีเตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้
ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจท่ีเป็นสาธารณะ  และ
รู้จักการให้อภัย 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางจินดา   อินทร์สุวรรณ์) 
          ครูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย) 
     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอภิลักษณ์   ธีราลักษณ์สกุล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ              พัฒนาบุคลากรครู 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางเบญจภา  แก้วกระจาย  
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     40,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรจัดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรในการพัฒนาโรงเรียน เพราะการดำเนินงานต่างๆ ในโรงเรียน
จะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากร เช่น 
การฝึกอบรม สัมมนา การประชุม การจัดระบบงานด้านการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างตลอดเวลา เพราะมีส่วนที่จะต้องส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขึ้น  เพื่อให้พัฒนาครูและจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในปี  2562 นั้น  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรได้จริง  จึงเห็นสมควรให้
จัดโครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนี้ขึ้นอีก โดยมีการพัฒนาโครงการให้
ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         2.2  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
       2.3  เพ่ือให้ครอูอกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
       2.4  เพื่อให้ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
       2.5  เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       2.6  เพ่ือให้ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
       2.7  เพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
       2.8  เพ่ือให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
       2.9  เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
3.1.3 ครูร้อยละ 75 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

3.2.2  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.2.3 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 

 
4.  วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    พ.ค.64-มี.ค.65 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

    1) กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

0  0 พ.ค.64-มี.ค.65 
อ.จินดา อินทร์สุวรรณ์ 

    2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู 40,000  40,000 พ.ค.64-มี.ค.65 อ. สมหมาย มณีรัตน์ 
รวม 40,000  40,000   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน     พ.ค.64-มี.ค.65 อ.เบญจภา  แก้วกระจาย 

 
5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  40,000 บาท   
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี  

สำรวจ แบบสำรวจ 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่าง
น้อย ๕o ชั่วโมงต่อปี 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ครูร้อยละ 75 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมง/ป ี

สำรวจ แบบสำรวจ 

 
 

 

  3.1.1 สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3  ครั้ง/ปี  
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7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.1 สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  
7.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
7.3 ครูร้อยละ 75 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ครูมีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  ครูมีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1  ครรู้อยละ  80 มีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1  ครรู้อยละ  80 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือให้ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาทางสติปัญญา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1  ครรู้อยละ  80 ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  เพ่ือให้ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1  ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1  ครรู้อยละ  80 ได้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
5.  เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1  ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1.1  ครรู้อยละ  80 มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.  เพ่ือให้ครูให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1.1  ครรู้อยละ  80 ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7.  เพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7.  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  ครรู้อยละ  80 มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสู่ปรัชญาวิถชีีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกิดจากผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด้านสังคม ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนิน
ชีวิต  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการ
คิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรของโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จัก
รักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยูใ่นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสู่ปรัชญาวิถชีีวิตของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้
ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจท่ีเป็นสาธารณะ  และ
รู้จักการให้อภัย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางเบญจภา  แก้วกระจาย) 
        คร ูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 ลงชื่อ ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
      และเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               10,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเป็น คนด ีเก่ง มีความสุข การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะการบริหารงานถือเป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องมี  เพราะว่าการ
บริหารงานในหน้าที่เป็นงานหลักที่ผู ้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำพาให้บุคลากรที่อยู่ใน
สถานศึกษาได้เรียนรู้ยึดถือเป็นปฏิบัติ  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะดังกล่าวครบถ้วน 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลขึ้น  เพ่ือให้พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และจากการที่
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 นั้น  สามารถพัฒนาผู้บริหารได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนา
ผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น
และดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใหผู้้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ 
2.3 เพ่ือใหผู้้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2.4 เพ่ือใหผู้้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
2.6 เพ่ือใหผู้้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  

3.1.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.2.1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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4.  วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

    1) กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา  

10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา แก้วกระจาย 

รวม 10,000  10,000   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

 
5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว    10,000  บาท   

                                                 รวมงบประมาณที่ได้รับ 10,000  บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี  

สำรวจ แบบสำรวจ 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อย 50 
ชั่วโมงต่อปี 

ประเมิน แบบ
ประเมิน 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1  สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

7.2  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ

และการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
8.5 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ผู้บริหารมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง มี
วิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2  ผู้บริหารคิดและทำอย่างมีเหตุผล  และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  ผู้บริหารมีความรู้คู่คุณธรรม มีการกำหนด
เป้าหมาย  คาดการณ ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามทีกำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอำนาจ  
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  ผู้บริหารมีความพอประมาณในการใช้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อำนาจ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1.1 ร้อยละ 80 ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6.1.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหารให้
คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสู่ปรัชญาวิถชีีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ ผู้บริหารได้รับรางวัลต่างๆ จากผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

ด้านสังคม ผู้บริหารมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต   มีความ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการ
บริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จักรักษาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 

โครงการพัฒนาพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสู่ปรัชญาวิถชีีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลอืกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพา
การดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได ้เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึง่ผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู ้จักการแบ่งปันกัน  การมี
ระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็น
สาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์) 
                    คร ู 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
  (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1     ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

และแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               165,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดทำ
แผนกลยุทธ์  รวมทั้งช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  จึงจำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  และพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจากการที่ได้จัด
โครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 นั้นสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้น
อีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 2.3  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน  

2.4 เพ่ือใหส้ถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ 

2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 
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3.2  ด้านคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้  

4.  วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 พรพรรณ   มสีร้อยไตรรตัน ์

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม และมอบหมาย
ภาระงาน 

   15 ก.พ.64 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน  5,000    5,000  พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์

2. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการ
สาธารณะ 

 2,000    2,000  พ.ค.64-มี.ค.65 จินดา  อินทร์สุวรรณ ์

3. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล  35,000    35,000  พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฏาภรณ์ สุขสุเดฃ 

4. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน  3,000    3,000  พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามลู 
5. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและงาน
สารบรรณ 

 8,000    8,000  พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์ 

6. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานบุคคล  3,000    3,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ปนัดดา  พร้อมบลูย ์

7. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานวิชาการ  3,000    3,000  พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามลู 

8. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ  3,000    3,000  พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา  แก้วกระจาย 

9. กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน  3,000    3,000  พ.ค.64-มี.ค.65 พิเชฐ รื่นปาน 

10. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  -      -    พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน ์

11. กิจกรรมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100,000    100,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 

รวม 165,000  165,000   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงาน
ตามภาระงานเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ 

6. สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้
ที่เก่ียวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

   พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ  มีสร้อยไตร
รัตน ์
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5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว    165,000    บาท 

                       รวมงบประมาณที่ได้รับ           165,000   บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    7.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ 
    7.2 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระดับดเีลิศ 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 8.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 8.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน  

8.4 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ตามท ี ่ระเบ ียบ
กำหนด   โดยย ึดหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และ
ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ระเบียบกำหนด  
โดยย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1.1  คณะกรรมการสถานร้อยละ  
80  ศึกษารู ้และปฏิบัติหน้าที ่ตามที่
ระเบียบกำหนด  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
การกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดำเน ินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร ็จตามเป ้าหมาย   โดยย ึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาร้อย
ละ  80  มีการกำกับติดตาม ดูแล และ
ข ั บ เ คล ื ่ อ นก า รด ำ เ น ิ น ง านขอ ง
สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร ็จตาม
เป้าหมาย  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
และมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน   โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมี
ความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน   โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1  ผู ้ปกครองและชุมชนร้อยละ  
80  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน   
โดยย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนและท้องถิ่นมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวก ได้รับบริจาคสิ่งของต่างๆ ท่ีเกิดประโยชน์ 

ด้านสังคม บุคลากรในโรงเรียนและประชากรในท้องถิ่นมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการดำเนินชีวิต  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มี
ความเป็นอิสระในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีและท้องถิ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี  เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 
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โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตผุล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุม้กันท่ีด ี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้
ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู ้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจท่ีเป็นสาธารณะ  และ
รู้จักการให้อภัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางพรพรรณ   มีสร้อยไตรรัตน์) 
             ครูชำนาญการ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5     พัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางนิรมล ภูนามูล 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ     68,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำ
หลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
จะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและ
สังคมให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน   
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการทำหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนหนองแหนวิทยาเป็น
หลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จึงเห็นสมควรใหจ้ัด
โครงการนี้ขึ้น  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
2.2 เพ่ือใหผู้้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
2.4 เพื ่อสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสร้างความรู ้ด้วยตัวเองและนำความรู ้ไป ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
2.5 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.6 เพ่ือให้ครูเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 

    3.1.2 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 

3.1.3 สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี ระดับดีเลิศ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

  3.2.2 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

3.2.3 สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี 
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4.  วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค. 64 นิรมล ภูนามูล 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระ
งาน 

   15 ก.พ. 64 นิรมล ภูนามูล 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 
    1) กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  

0  0 พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 

    2) กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
สาระ 
     2.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        - วันภาษาไทย 
        - สัปดาห์วันสุนทรภู ่
     2.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         - สัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
     2.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
          - ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
     2.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
     2.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
     2.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
     2.7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     2.8) กลุ่มสาระการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
           - วันคริสต์มาส 

 
 
 

4,000 
 
 
 

4,000 
 

4,000 
 

2,000 
   2,000 

 
2,000 
2,000 

   7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,000 
 
 
 

4,000 
 

4,000 
30,500 
2,000 

   2,000 
 

2,000 
2,000 

   7,000 

 
 
 

มิ.ย. - ก.ค. 64 
 
 
 

ส.ค. 64 
 

ส.ค. 64 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

ธ.ค.64 

 
 
 
ปนัดดา  พร้อมบลูย ์
 
 
 
รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
 
จิรวดี  มีสินทรัพย ์
 
 

เบญจภา แก้วกระจาย 
 
นิรมล  ภูนามูล 
พิเชฐ รื่นปาน 
 
 
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
เบญจภา แก้วกระจาย 
พรพรรณ มีสร้อยไตร
รัตน์ 

4) กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

-  - พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล  ภูนามูล 

5) กิจกรรมพัฒนาระบบนเิทศในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

-  - พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 

6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     6.1). พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     6.2) งานปฐมนิเทศ 
     6.3) งานปัจฉิมนิเทศ 
     6.4) นักศึกษาวิชาทหาร 

 
3,000 
2,000 
5,000 

- 

 
 
 
 

 
3,000 
2,000 
5,000 

- 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 
 

 
ปนัดดา พร้อมบูลย์ 
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
รัฐจินันท์  สุนทรวิทย ์
พิเชฐ รื่นปาน 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
7) กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 500  500 พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ มีสร้อยไตร

รัตน์ 
รวม 37,500 30,500 68,000   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามูล 
 
5.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว        37,500  บาท 

    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    30,500  บาท 
                     รวมงบประมาณที่ได้รับ       68,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี ประเมิน แบบประเมิน 
 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
   7.2 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

7.3 สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
      8.2 ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
      8.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
      8.4 ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      8.5 ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      8.6 ครูเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1  ร้อยละ 80 โรงเรียนมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชา
เพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1  ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม
หลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เลือกเรียน
วิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.1.1  ครรู้อยละ 80 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 ครนูิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1.1 ครรู้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เพ่ือให้ครูเห็นความสำคัญและ
เข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 ครูเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนว
ปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1.1 ครรู้อยละ 80 เห็นความสำคัญ
และเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งท่ีได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต  มีความช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์  และรู้จักรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคน
หมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาสู่ปรัชญาวิถชีีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลอืกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพา
การดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได ้เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึง่ผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู ้จักการแบ่งปันกัน  การมี
ระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็น
สาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางนิรมล     ภูนามูล) 
         ครูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6     จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นายพิเชฐ  รื่นปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               447,760  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 6 การศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างการ  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยมีแนวทางจัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดต้อง
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพของสถานศึกษา  โดย
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พัฒนาดูแลสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ จัดให้มีบริการการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถนศึกษา  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขถาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
ขึ้น  เพ่ือให้พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นั้น  สามารถพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
2.2 เพื่อให้มีห้องสมุดที่ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 
2.3 เพ่ือให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ใน

สภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัยใช้การได้ด ี
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเลิศ 

3.1.2 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงานระดับดีเลิศ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3.2.2  สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 พิเชฐ รื่นปาน 

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 พิเชฐ รื่นปาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 พิเชฐ รื่นปาน 

1.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  10,000    10,000  พ.ค.64-มี.ค.65 รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์
2.กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  90,000    90,000  พ.ค.64-มี.ค.65 พิเชฐ รื่นปาน 

3.กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง  60,000    60,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

4.กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  15,000    15,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(ปรับปรุงไฟฟ้าประปา ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี) 

 20,000    20,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

กิจกรรมงานยานพาหนะ  50,000    50,000  พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 
6.โรงอาหารสะอาดปลอดภัย -    -  พ.ค.64มี.ค.65 จินดา  อินทร์สุวรรณ ์

7.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน  4,000    4,000  พ.ค.64-มี.ค.65 รัติกาล ทองคำ 
8.กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  198,760   198,760 พ.ค.64-มี.ค.65 เบญจภา  แก้ว

กระจาย 
                                รวม 447,760  447,760   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม อารีสุก 

 

 
 5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  447,760 บาท   
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 447,760 บาท 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ  

ประเมิน แบบประเมิน 

2. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่ม
งาน ระดับดีเลิศ   

ประเมิน แบบประเมิน 

 
 

7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
7.2 สถานศึกษามีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ระดับดีเลิศไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
8.2 สถานศึกษามีห้องสมุดที่ให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
8.3 สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารเรียน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง

และอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้มีห้องสมุดที่ให้การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 ห้องสมุดของโรงเรียนให้การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 ห้องสมุดของโรงเรียนร้อย
ละ 80 ให้การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพ่ือให้มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  
อาคารเรียน พ้ืนที่สีเขียว และ
สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง
และอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย ใช้การได้ดี  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1 โรงเรียนมหี้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  
อาคารเรียน พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย ใช้การได้ดี  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมี
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด  อาคารเรียน พ้ืนที่สี
เขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ได้พัฒนาเต็มศักยภาพสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งท่ีได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารเรียน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียงและอยู่ในสภาพมั่นคง สะอาด ปลอดภัย ใช้การได้ดี  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
ดำเนินชีวิต  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มี
ความเป็นอิสระในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุข มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 
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โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ ่นได้ตาม
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าท่ีต้องลงทุน  ทั้งต้อง
นึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  
จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนงบประมาณในส่วนอื่น 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด 
สำหรับตนเองที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็น
ระยะๆ ว่าได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหา
อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามแนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จัก
การแบ่งปันกัน  การมีระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
รู้จักบริการผู้อ่ืนด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายพิเชฐ  รื่นปาน) 
         ครูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5     พัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               5,000  บาท 
************************************************************************************************************** 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษา มีความ
จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุ คลากรทุกระดับในโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนฯ มี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและสำเร็จตามเป้าประสงค์ 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจากการที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 นั้น  สามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้จริง  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
2.2 เพื่อให้มีจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.4 เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.6 เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



89 

 

3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1. ร้อยละ 80 ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ    
         สถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 

3.1.2. ร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3.1.3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.1.4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

3.1.5. โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.6. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา  
3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.3 โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  3.2.4 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.5 โรงเรียนนำผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.6  โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    ม.ค.64 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   ก.พ.64 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

    1) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 500  500 พ.ค.64-มี.ค.65 รัติกาล  ทองคำ 

    2) กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
       -  จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (SAR) 

2,500  2,500 พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

    3) กิจกรรมจัดทำแผนงานโรงเรียน 2,000  2,000 พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

                                            รวม 5,000  5,000   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตามภาระ
งานเพ่ือดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 สุกันยา  พงษ์กระจาย 
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 5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว  5,000 บาท   
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80 ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม   

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

5. โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

6. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา 

การเก็บข้อมูล/
การประเมิน 

แบบประเมิน 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานในระดับดี 

7.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับดี 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม 
8.2  โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.3  โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
8.4  โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.5  โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และมีคุณภาพ 
          8.6  โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ชัดเจนและ
เหมาะสม  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  สถานศึกษามีกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ชัดเจนและ
เหมาะสม  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1  ร้อยละ  80 ของสถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ชัดเจนและเหมาะสม  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพ่ือให้มีจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 สถานศึกษามีจัดทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1  ร้อยละ  80 ของสถานศึกษามี
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1  ร้อยละ  80 ของสถานศึกษามี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1.1  ร้อยละ  80 ของสถานศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพ
ทัง้ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1.1 ร้อยละ  80 ของสถานศึกษานำ
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  สถานศึกษามีการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1.1  ร้อยละ  80 ของสถานศึกษามี
การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 

 
 



92 

 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถุ สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต  มีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการดำเนินการ  และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  รู ้จักรักษาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน   อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพาการ
ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้
ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จักการแบ่งปันกัน  การมีระเบียบ
วินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจท่ีเป็นสาธารณะ  และ
รู้จักการให้อภัย 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
                 ครู  

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3     พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               98,750  บาท 
************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553  ได้นั้น  แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังในมาตรา  
25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  
หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ์  อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียน
ได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยโรงเรียนหนองแหนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ  
กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4  กิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดตาม
แผนการดำเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทางวิชาการ  และทักษะ
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการ
ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่
หลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น  ประกอบการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเป็นคนใน
ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจึงจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม 
ประเพณี  สังคม  เศรษฐกิจ  ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง  และจากการที่ได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 นั้น  ได้
บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งเอาไว้และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ขึ้นอีก  โดย
มีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครรูู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

2.2 เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64 - มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

     1) กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 98,750 98,750 พ.ค.64 - มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

     2) กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ -  - พ.ค.64 - มี.ค.65 จิรวดี  มีสินทรัพย์ 

รวม  98,750 98,750   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64 - มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64 - มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64 - มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 

   

 
5.  งบประมาณ      เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  98,750 บาท 
                        รวมงบประมาณที่ได้รับ    98,750 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ 

การเก็บข้อมูล/
การบันทึกสถิติ 

แบบบันทึกสถิติ 
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7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7.1 ครูร้อยละ 75ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครรูู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

8.2 เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา รู้จักใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. 1 ผู้เรียนสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา รู้จักใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 สร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งที่ได้รับ 

ด้านวัตถ ุ ผู้เรียนสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดำเนินชีวิต  มีความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระในการคิดการ
ดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบ
การบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน   อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 
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โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรูสู้่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักเศรษฐกจิพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้องนึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียน
งบประมาณในส่วนอ่ืน 

มีเหตผุล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลอืกที่เหมาะสม  และดีที่สุด สำหรับตนเองที่จะนำพา
การดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุม้กันท่ีด ี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ ว่าได้
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได ้เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะ
ได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู ้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึง่ผลที่เกิดจากการปฏิบัตติาม
แนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู ้จักการแบ่งปันกัน  การมี
ระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ รู้จักบริการผู้อื่นด้วยใจที่เป็น
สาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (รัชฎาภรณ์  สุขสุเดช) 
           ครูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ เรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               114,0566.66  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับองค์กรขนาดใหญ่  หรือองค์กรขนาดเล็ก  ถ้าต้องการให้องค์กรนั้นทำงานได้ 
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด หรือมีการพัฒนาอย่างต้องเนื่องแล้ว  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กรว่ามีโครงสร้างการทำงานอย่างไรบ้าง  และแต่ละงานมีหน้าที่อะไร  และมีแนวทางที่จะพัฒนางานอย่างไร  
แล้วกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยต้องมีการวางแผนล่วงหน้า   
 การบริหารงานของสถานศึกษาก็เช่นกันต้องมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆทันต่อยุค
สมัย  ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน  สถานศึกษาจำเป็นจะต้องจัดทำแผนงาน/ โครงการต่าง  รวมทั้งจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับสถานศึกษา  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาแก้ไข  และพัฒนางาน  และองค์ในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์ 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่
กำหนดขึ้น  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด   และจากการที่ได้จัดโครงการนี้
ขึ้นในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 นั้น  ได้บรรลุตามป้าหมายที่ว่างไว้และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  จึงเห็นสมควรให้จัด
โครงการนี้ขึ้นอีก  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

          3.1.1. ครูร้อยละ75  มีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1.2 ครูร้อยละ 75 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
 3.1.3 ครูร้อยละ 75 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.1.4. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 3.1.5 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 

3.1.6 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

3.2.6. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 

2. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 
ครูทุกคน 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์  สุขสเุดช 

1.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5,000.00  8,000.00 พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามลู 

2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

25,000  28,398.20 พ.ค.64-มี.ค.65 
นิรมล ภูนามลู 

3.กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ O-Net 

1,000  1,000.00 พ.ค.64-มี.ค.65 
รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

4.วันเกียรติยศ 5,000  5,000.00 พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามลู 
5.กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open house    25,000.00    25,000.00  พ.ค.64-มี.ค.65  
6.กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ    53,056.66    53,056.66  พ.ค.64-มี.ค.65 พรพรรณ  มสีร้อยไตร

รัตน ์
รวม 36,000 78,056.66 114,056.66   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.64-มี.ค.65 รัชฎาภรณ์ สขุสเุดช 

 
5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว                36,000       บาท  

      เงินรายได้สถานศึกษา   78,056.66    บาท 
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ          114,056.66 บาท 
 
 

3.2.1. ครูมีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2.2 คร ูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
3.2.3. ครูมีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.2.4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูร้อยละ75  มีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

2. ครูร้อยละ 75 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 

สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

3. ครูร้อยละ 75 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

4. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน   

5. สถานศึกษามีระบบบริหารจ ัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ช ัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ระดับดีเลิศ 

  

6. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

  

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ครูร้อยละ75  มีการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ครูร้อยละ 75 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
3. ครูร้อยละ 75 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

6. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 ร้อยละ  80 ของโรงเรียนมี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการ
ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 โรงเรียนมีผลการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 ร้อยละ  80 ของโรงเรียนมี
ผลการดำเนินการส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   
ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งท่ีได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม โรงเรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนนิชีวิต  
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระ
ในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  รู้จักรักษา
พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 
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โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   
ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที ่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ ่นได้ตาม
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้อง
นึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  
จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนงบประมาณในส่วนอื่น 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด 
สำหรับตนเองที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็น
ระยะๆ ว่าได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหา
อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  
หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้ร ับความรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามแนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จัก
การแบ่งปันกัน  การมีระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
รู้จักบริการผู้อ่ืนด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช) 
             ครู ชำนาญการ 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     ขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและ
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นายถนอม  อารีสุก 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               4,000บาท 
************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง ประเด็นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) เกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4  ประการหลัก คือ 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่  เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  มี
ความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิด  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  มีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  สามารถก้าวทันโลก  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่สมบูรณ์  
ห่างไกลยาเสพติด  เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ  มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น  มีสมรรถนะ  ความรู้  ความสามารถ  สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  มีระบบ  กระบวนการ
ผลิต  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้ง ได้
ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560 

โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดโครงการพัฒนาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นขึ้น  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
บุคลากรทุกฝ่ายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา  ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นพลเมืองและภูมิใจในความเป็นไทย   จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้นอีก  โดยมีการ
พัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1. โครงการขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 85 

3.1.2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีจิตสำนึกในการจัดการกับปัญหาขยะในสถานศึกษา 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

3.2.2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 ถนอม  อารีสุก 
2. ประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.64 ถนอม  อารีสุก 
ครูทุกคน 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.63-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 

    - ขยะสร้างค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4,000  4,000  จิรวดี  มีสินทรัพย ์

     - กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา -  -  จิรวดี  มีสินทรัพย ์

รวม 4,000  4,000   

4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตามภาระ
งานเพ่ือดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.63-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.63-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 

6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตลอด
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบ   

   พ.ค.63-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 

    

 
5.  งบประมาณ     เงินรายได้สถานศึกษา  4,000 บาท 
                       รวมงบประมาณที่ได้รับ 4,000 บาท 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาจัดการขยะในสถานศึกษา
อย่างยั่งยืนและถาวร 

สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 85 สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
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7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7.1 โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
7.2  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

8.2 สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 
โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  โรงเรียนมีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 โรงเรียนร้อย  80  มีการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  โรงเรียนมีผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 โรงเรียนร้อยละ  80  มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ  
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มิติแต่ละด้าน สิ่งท่ีได้รับ 

ด้านวัตถุ โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต  มี
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระ
ในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รู้จักรักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความ
เข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 
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โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ  
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที ่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ ่นได้ตาม
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้อง
นึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  
จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนงบประมาณในส่วนอื่น 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด 
สำหรับตนเองที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน   รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็น
ระยะๆ ว่าได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหา
อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  
หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้ร ับความรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามแนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จัก
การแบ่งปันกัน  การมีระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
รู้จักบริการผู้อ่ืนด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายถนอม   อารีสุก) 
                   คร ู

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย) 
     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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โครงการ     พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 อุตสาหกรรม  
                                                            เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือสร้างทักษะการ เรียนรู้

ในศตวรรษที ่21 และคุณลักษณะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ     นายจักรพรรณ โตกลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ               410,000  บาท 
*************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นแนวทางของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมี
ความสุข  ซึ่งสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาให้สถานศึกษานำไปจัดทำ
สาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว 
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา 
โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่
เกิดข้ึนมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น   
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการทำหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ของโรงเรียนหนองแหนวิทยาเป็นหลักสูตร
ที่ดีมีคุณภาพ ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้
ขึ้น  โดยมีการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นและดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
2.4 เพื ่อสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสร้างความรู ้ด้วยตัวเองและนำความรู ้ไป ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

          3.1.1. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 3.1.2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ  
  3.1.3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 

 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
3.2.2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
3.2.3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.64 จักรพรรณ โตกลาง 
2. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   
15 ก.พ.64 จักรพรรณ โตกลาง 

3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม     พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 

-กิจกรรมปรับปรุงอาคาร สถานที่ 200,000  200,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ถนอม  อารีสุก 
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

262,185.06 
 

262,185.06 พ.ค.64-มี.ค.65 นิรมล ภูนามลู 

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 10 อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

30,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 
 

-กิจกรรมอบรมทักษะ 10 อุตสาหกรรม  125,021.71 125,021.71 พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 

รวม 492,185.06 125,021.71 617,206.77   
4. ควบคุมกิจกรรมกำกับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารรับทราบ   

   
พ.ค.64-มี.ค.65 จักรพรรณ โตกลาง 
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5.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว                492,185.06    บาท  

      เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   125,021.71         บาท 
                      รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ           617,206.77        บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ประเมิน แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่าง
ไดร้ะดับดีเลิศ 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ระดับดเีลิศ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

 
7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ 85  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
2. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเลิศ 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
8.2  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

      8.3  ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
     8.4  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจและทันต่อ
เหตุการณอุ์ตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
     8.5  ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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โครงการมีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 ร้อยละ  80 ของโรงเรียนมี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชา
เพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1  ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม
หลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เลือกเรียน
วิชาเพ่ิมเติมหลากหลายตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดความสนใจ  
และทันต่อเหตุการณ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดความสนใจ  
และทันต่อเหตุการณ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด
ความสนใจ  และทันต่อเหตุการณ์
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.1.1  ครรู้อยละ 80 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตัวเองและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



110 

 

การดำเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์
ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ำหนดขึน้สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

มิติแต่ละด้าน สิ่งท่ีได้รับ 
ด้านวัตถุ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านสังคม โรงเรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจและมีความรู้ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนนิชีวิต  

มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความสามัคคี  มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีความเป็นอิสระ
ในการคิดการดำเนินการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม มี
ความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  รู้จักรักษา
พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มาก  ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน  อยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ด้านวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป 

 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   

ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ำหนดขึน้สู่ปรัชญาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในโครงการ 

พอประมาณ ทุกกิจกรรมในโครงการมีแนวปฏิบัติในช่วงเวลาที ่เหมาะสม   และสามารถยืดหยุ ่นได้ตาม
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่ต้องลงทุน  ทั้งต้อง
นึกถึงวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นทุนได้อีก จะทำให้รายจ่ายแต่ละกิจกรรมลดลง  
จึงไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนงบประมาณในส่วนอื่น 

มีเหตุผล ทุกกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนทุกกิจกรรมนี้มีเหตุผลมาจากการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เรียนจะรู้จักพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  และดีที่สุด 
สำหรับตนเองที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน  รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกกิจกรรมในโครงการนี้  จะมีช่วงเวลาการติดตาม  และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็น
ระยะๆ ว่าได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ไปถึงไหนแล้ว  เพราะบางกิจกรรมอาจมีปัญหา
อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เช่น ฝนตกหนักทำให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้  
หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก  จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

เงื่อนไขความรู้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้ร ับความรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสางกลางในทุกกิจกรรม  และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญคือ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามแนวคิดของพระองค์นั้น  ในทุกกิจกรรมจะปลูกฝั่งจิตสำนึกความเสียสละ  รู้จัก
การแบ่งปันกัน  การมีระเบียบวินัยในการทำงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
รู้จักบริการผู้อ่ืนด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  และรู้จักการให้อภัย 

 



111 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายจักรพรรณ  โตกลาง) 
                 ครูผูช้่วย 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
   
 



112 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



113 

 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนหนองแหนวิทยา 

ที ่   พิเศษ/๒๕๖๔                                                วันที ่ ๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
                                                                                                                                                              
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองแหนวิทยา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนหนองแหนวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  บัดนีค้ณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
 
 
 
             (นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย) 
                หัวหน้างานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

ที่  061/๒๕๖4 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕64 

************************************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนหนองแหนวิทยา จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕6๔ เพื่อการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และกฎหมายการศึกษา   
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตราที่ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของโรงเรียนหนองแหนวิทยา ดังต่อไปนี้ คือ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
1.1 นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๑.2 นางนิรมล  ภูนามูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธาน  
๑.3 นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 
๑.4 นางเบญจภา       แก้วกระจาย หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
1.5  นายพิเชฐ  รื่นปาน  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.6 นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  กรรมการ 
1.7 นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน คำปรึกษา กำกับ ติดตาม ร่วมตัดสินใจ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน            

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.1  นางนิรมล  ภูนามูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒.2  นายพิเชฐ  รื่นปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.3  นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.4  นางเบญจภา  แก้วกระจาย ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.5  นางสาวรัติกาล  ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.6  นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.7  นางพรพรรณ  มีสร้อยไตรรัตน์ ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๒.8 นางสาวรัฐจินันท์   สุนทรวิทย์ คร ู   กรรมการ 
๒.9 นางสาวปนัดดา     พร้อมบูลย์ คร ู   กรรมการ 
2.10 นางสาวจิรวด ี  มีสินทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
2.11 นายถนอม            อารีสุก  คร ู   กรรมการ 
2.12 นายจักรพรรณ  โตกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.13 นายภิรมณ์    โพธิกลาง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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2.14 นางสาวธัญนันท ์ ตระกูลรัมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.15 นายชัยบัณฑิต   รักษาภักดี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑4 นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
  ๑.  ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 5 ปี  พ.ศ. ๒๕6๓-๒๕66  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  ๒.   สรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕6๓  นำข้อมูลผลการประเมินการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีปีงบประมาณ ๒๕6๓ ของฝ่าย/
หมวด/งาน 
  ๓.  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆแต่ละ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. ๒๕63-๒๕67  สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕64  
  ๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) เงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับและเงิน
อ่ืนๆ ในงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆแต่ละ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน อย่างเหมาะสม 
  ๕. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 
๒๕64  โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน ของแผนงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕64 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ                     
 ๓.  คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 

๓.๑ นางเบญจภา  แก้วกระจาย ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธาน 
๓.๒ นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓  นางสาวสุกันยา  พงษ์กระจาย คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที  มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม ให้เสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพ่ืองานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลุล่วงไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 
  

                                              สั่ง ณ วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
                                                                    

                                                    (นายอภิลักษณ์   ธีราลักษณ์สกุล) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 


