
 



การใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 

ของโรงเรียนวิชิตสงคราม 
…………………………………………………………………………………………………………....... 
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ของโรงเรียนวิชิตสงครามแล้ว 

๑. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ได้ 
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 ลงช่ือ.............................................................. 

 (นายบุ่นเกง้   ศรีแสนสุชาติ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
แผนกลยุทธ์ระยะสามปี  2563 - 2565 
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 เมื่อ    วันที่   14  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2    ได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสามปี  2563 - 2565 
ของโรงเรียนวิชิตสงครามแล้ว 

๑. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ระยะสามปี  2563 – 2565   ได้ 

 ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  เป็นต้นไป 
 

 
 ลงช่ือ.............................................................. 

 (นายบุ่นเกง้   ศรีแสนสุชาติ) 
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ค ำน ำ 

เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ฉบับนี้ โรงเรียน              
ได้จัดท าข้ึน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนจะด าเนินการ เพื่อสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ     
กลยุทธ์ของโรงเรียน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยตรงและสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ คู่มือ และเครื่องมือประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ขอขอบคุณ คณะผู้จัดท าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือจัดท า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
 
 
             ( นายพงศ์ธร   จันพลโท ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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๑ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑  โรงเรียนวิชิตสงคราม ตั้งอยู่เลขที่  ๒๗/๑๒ ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่  ๔ ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง                 
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๖๙๑๙  โทรสาร ๐๗๖-๒๑๖๙๑๙    
Website : www.wichitsongkram.ac.th    
 ๑.๒  เปิดสอนต้ังแต่ระดบัช้ันอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ จ านวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บา้นระเง็ง และหมู่ที่ ๕ บ้านชิดเช่ียว 
 
๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๒.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

นายพงศ์ธร จันพลโท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขา  
ประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาการบริหารการศึกษา ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
วิชิตสงคราม ตามค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 

 

 ๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร - คน 
  - 
 ๒.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ช้ันประถม  
ศึกษาปีที่ ๔ เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาล ต าบลวิชิต (ระเง็ง) ตั้งอยู่บนถนนวิชิตสงคราม โดยมี นายช้ัน วรวิฑูร   
ท าหน้าที่เป็นครูใหญ่ 
  พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับงบประมาณจ านวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กับเงินที่ประชาชนบริจาค
สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ กรมสามัญในที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนเจ้าฟ้า ห่างจากที่ดินที่เป็นโรงเรียนเดิมประมาณ   
๕๐๐ เมตร บริษัทเข้งหงวน บริจาคที่ดิน จ านวน ๔ ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้าง และจัดต้ังโรงเรียนและอาคารเรียน 
  พุทธศักราช ๒๔๙๙ ย้ายจากโรงเรียนเดมิมาด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ณ ถนนเจ้าฟ้า  
ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ปจัจบุันโดยมี ฯพณฯจอมพลฟื้นรณนภา กาศฤทธาคนี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโรงเรียน 
  พุทธศักราช ๒๕๐๙ นายแสง ลิมปานนท์ บริจาคที่ดิน จ านวน ๑ ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ ๐๐๘ จ านวน ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณของทางราชการเป็นจ านวนเงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท 
  พุทธศักราช ๒๕๒๙ นายโสภณ เอกวานิช บริจาคที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งานเศษ และเงินจ านวน                   
๑ แสนบาท จัดต้ังมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ช่ือมูลนิธิเอกวานิช 

 
 

http://www.wichitsongkram.ac.th/


๒ 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ โรงเรียนวิชิตสงครามได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องในการปฏิรูป 

การศึกษา ได้มีการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้ท าการทาสีอาคารเรียน โดย
ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการโรงเรียน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และได้เริ่มเปิดท าการสอนในระดับ
อนุบาล ๓ ขวบ เป็นครั้งแรก 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้ถ่ายโอนนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
วิชิต แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลช่วยเหลือบริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนวิชิตสงคราม และในปี
เดียวกันโรงเรียนได้เริ่มเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ี
  ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนวิชิตสงครามได้เปลี่ยนสังกัดจากส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียน ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยน าวิถีลูกเสือมาเป็นแกน
น า ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมหลัก ๓ ประการ คือ ความมีระเบียบวินัย การเสียสละ                 
และความเป็นประชาธิปไตย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒ ห้องเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนวิชิตสงคราม ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้น า
วิธีการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต 
 
   ค าขวัญของโรงเรียน   วินัยดี วิชาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 
   ปรัชญาประจ าโรงเรียน  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   คติพจน์    นัตถิ ปัญญา สมาอาภา 
   สีประจ าโรงเรียน   เหลือง ฟ้า  
   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นประดู ่
   อัตลักษณ์ประจ าโรงเรียน   ความมีวินัย 
   เอกลักษณ์ประจ าโรงเรียน  การบริหารจัดการด้วยกระบวนการลูกเสอื 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๒.๑๑  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวิชิตสงคราม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าระดับช้ัน  
ป.๑-๓ 

 

คุณภาพนักเรียนทกุคน 

ครูประจ าช้ัน ป.๑-๓ 

 

ครูประจ าช้ันอนุบาล 

หัวหน้าระดับช้ันอนุบาล 

 

หัวหน้าระดับช้ัน 
 ป.๔-๖ 

ครูประจ าช้ัน ป.๔-๖ 

 

หัวหน้าระดับช้ัน  
ม.๑-๓ 

ครูประจ าช้ัน ม.๑-๓ 
 

หัวหน้าระดับช้ัน  
ม.๔-๖ 

ครูประจ าช้ัน ม.๔-๖ 

งานกิจการนกัเรียน 

รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
- 

รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
- 

 

หน่วยงานต้นสังกดั 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษา 



๔ 
๓.   ข้อมลูนักเรียน 
    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกบัจ ำนวนนักเรียน (ข้อมลู ณ วันที่  ๑๐  มิถุนำยน 2562 )  ดังนี้ 

๑. จ ำนวนนักเรียน ทัง้หมด  931  คน 
๒. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 2/1 12 9 21 
41 

อนุบำล 2/2 9 11 20 
อนุบำล 3/1 11 17 28 

55 
อนุบำล 3/2 12 15 27 

รวมระดับชั้นอนุบำล 44 52 96 96 
ประถมศึกษำปีที่ 1/1 15 19 34 

69 
ประถมศึกษำปีที ่1/2 19 16 35 
ประถมศึกษำปีที่ 2/1 21 17 38 

75 
ประถมศึกษำปีที ่2/2 23 14 37 
ประถมศึกษำปีที่ 3/1 18 17 35 

69 
ประถมศึกษำปีที ่3/2 17 17 34 
ประถมศึกษำปีที่ 4/1 13 17 30 

60 
ประถมศึกษำปีที ่4/2 17 13 30 
ประถมศึกษำปีที่ 5/1 21 18 39 

77 
ประถมศึกษำปีที ่5/2 18 20 38 
ประถมศึกษำปีที่ 6/1 17 16 33 

67 
ประถมศึกษำปีที ่6/2 15 19 34 

รวมระดับชั้นประถมศึกษำ 214 203 417 417 
มัธยมศึกษำปีที่ 1/1 18 18 36 

102 มัธยมศึกษำปีที่ 1/2 18 16 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 1/3 19 13 32 

มัธยมศึกษำปีที่ 2/1 13 13 26 

75 มัธยมศึกษำปีที่ 2/2 13 12 25 
มัธยมศึกษำปีที่ 2/3 16 8 24 

มัธยมศึกษำปีที่ 3/1 15 17 32 
82 มัธยมศึกษำปีที่ 3/2 14 13 27 

มัธยมศึกษำปีที่ 3/3 15 8 23 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนตน้ 141 118 259 259 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษำปีที่ 4/1 18 15 33 
67 

มัธยมศึกษำปีที่ 4/2 16 18 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 5/1 10 13 23 

47 
มัธยมศึกษำปีที่ 5/2 14 10 24 
มัธยมศึกษำปีที่ 6/1 11 13 24 

45 
มัธยมศึกษำปีที่ 6/2 8 13 21 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 77 82 159 159 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 476 455 931 931 

     
     ๑) จ ำนวนนักเรียนที่มสีมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำร สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 898 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  ๒) จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 853 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.11 
  ๓) จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพรอ่งเรียนร่วม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
  ๔) จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕ 
  ๕) จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๖) จ ำนวนนักเรียนตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ   ๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ 
  ๗) จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปัจจุบัน) ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 

๘) สถิติกำรขำดเรียน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๗   
๙) จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ ำช้ัน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙ 

  ๑๐) จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    อ.๒ จ ำนวน   55 คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ป.๖ จ ำนวน   59 คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ม.๓ จ ำนวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๑ 
    ม.๖ จ ำนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐      
 ๑๑) อัตรำส่วนคร ู: นักเรียน = ๑ : ๑๗ 

 ๑๒) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร ๘๙๘ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นลกูที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง  898 คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖ 
 ๑๔) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   856  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๕.๓๒ 
 ๑๕) จ ำนวนนักเรียนที่ท ำกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ ำนวนนักเรียนที่มีบันทึกกำรเรียนรูจ้ำกกำรอ่ำนและกำรสบืค้นจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอ ๕๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๒ 
 ๑๗) จ ำนวนนักเรียนที่ท ำกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จ ำนวนนักเรยีนที่ผำ่นกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ
๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒๐) จ ำนวนนกัเรยีนทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิตำมควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวเข้ำกับสงัคมตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ ๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๔.  ข้อมูลบุคลำกร 
 ๑) จ ำนวนบุคลำกร 

 
๒) วุฒิการศึกษาสงูสุดของบุคลากร 
 

จ ำนวนบุคลำกร ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ 

๑ 43 12 - 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

ประเภท 
บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
อำยุเฉลี่ย 

ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ     
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่ำ 
ป.ตร ี

ผู้อ ำนวยกำร ๑ - - - ๑ - ๓๙ 

รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 

ครูประจ ำกำร 7 ๓8 - 34 11 ๔๓ ๑๙ 

ครูอัตรำจ้ำง ๒ 5 - 7 - ๒๗ ๕ 

พนักงำนรำชกำร ๑ ๑ - ๒ - ๓๑ ๕ 

นักกำร/ภำรโรง ๑ - ๑ - - ๓๕ - 

รวม 
๑2 ๔4  

๕6 ๑ 43 12  



๗ 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา โรงเรียนได้รบัรางวัลในการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ระดับ

ภาคใต้ ได้รับรางวัล ๓ ประเภท 
-ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การเดินขบวนพาเหรด
ความสามารถ 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เครื่องลมดเีด่น 
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประชันตีกลอง 

กรมพลศึกษา 

โรงเรียนได้รบัรางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับภาค         
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้รบัรางวัลชมเชย ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับภาค   
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้รบัรางวัลชมเชย  ประเภทลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินรอบที่สามเข้ารบัตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย  
ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบรุ ี

มูลนิธิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

โรงเรียนได้รบัรางวัล สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาด
ใหญ่  คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

สพป.ภูเก็ต 

 

ครูผู้สอน   
ครูดีไม่มีอบายมุข 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑. นางนงลกัษณ์  ทองตัน ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม สพฐ, 
๒. นางวันทนา   แก้วกลิ่น ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม  
๓. นางอรุณรุง่   ภักด ี  ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม  
๔. นางเกศสินี   ต่อพงศ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  
๕. นางจินตนา  สมศักดิ ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  
๖. นางสาววาสนา   สองเมือง ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  
๗. นางรัชนก   คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  

ครูดีไม่มีอบายมุข 



๘ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน     หมายเหต ุ
๘. นางสาวมูด้า   พระจันทร์ศร ี ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพฐ, 
๙. นางสาวเฉลิม   เกิดแสงสรุิยงค ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  

๑๐. นางสาววัลลภา  กรดกล้า ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  
๑๑. นางสาวสลุาวัลย์  เพชรานันท ์  ครู คศ.๒  วิชิตสงคราม  
๑๒. นางสาวธันย์ชนก การะเกด ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑. นางสาวนูรเีย๊าะ  หมาดแลหมัน ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

๑๔. นางสาวปรีดา   จันเจริญ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑๕. นางสาวดวงนภา  ธัญรส ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑๖.. นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกลุ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑๗. นางสาวอิสรา   เพ็ญศร ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑๘. นางสาวชิดชนก  สองเมอืง ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๑๙. นางสาวกฤตยา  สง่ากอง ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๒๐. นางอารรีัตน์   สุขเกษม ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๒๑. นายวิรัช   แซ่ฉ่ัว ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๒๒. นางสาวภัทราวดี จุติมสูิก ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  
๒๓. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า พนักงานราชการ วิชิตสงคราม  
๒๔. นางสาวสุมาลิน  ใสศร ี ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  
๒๕. นางสาวศิริพักตร์ รัตตัญญู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑. นายพงศ์ธร   จันพลโท ผู้อ านวยการ วิชิตสงคราม มูลนิธิครูดีของ

แผ่นดิน ๒. นางวันทนา   แก้วกลิ่น ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม 
๓. นางสาววาสนา   สองเมือง ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม 
๔. นางเกศสินี   ต่อพงศ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม 
๕. นางสาวนิตยา   สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม 
๖. นางรัชนก   คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม 
๗. นางสาวสลุาวัลย์  เพชรานันท ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม 
๘. นายอธิพงษ์   ปรีชา ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม 
๙. นางสาวดวงนภา  ธัญรส ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม 

๑๐. นายติณภัทร   แซ่ตัน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม 
๑๑. นางสาวสุมาลิน  ใสศร ี ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ



๙ 
 

๑๒. นายเชาวลิต   ชูวงษ์ ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔ –ป.๖ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน่วยงาน 
๑ นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว ครู ค.ศ. ๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวจันทมิา  ศรีศิร ิ ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัว และโยนบอล  ป.๑ –ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางวันทนา   แก้วกลิ่น ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสลุาวัลย์  เพชรานันท ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  
๓ นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า พนักงานราชการ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาววาสนา สองเมือง ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวดวงนภา  ธัญรส ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการป้ันดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวรวิภา   คีรีรัตน์ ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวอรทัย ใจขยัน ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการสร้างภาพการ์ตูนเรื่องสั้น  (Comic Strip) ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวอิสรา   เพ็ญศร ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นายติณภัทร แซ่ตัน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ



๑๐ 
๑ นางสาวชิดชนก สองเมือง ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวจันทนา  สวัสด ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวมูด้า พระจันทร์ศร ี ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวชิดชนก สองเมือง ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรยีน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวรัตติกานต์  คงชู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวรัตติกานต์  คงชู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวสุมาลิน ใสศร ี ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 



๑๑ 
 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสายฟ้า เครือพานิชย ์ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวนันทวัน  เอียดทวน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  
๓ นาวสาวขวัญใจ  สมใจมั่น ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวมูด้า พระจันทร์ศร ี ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสลุาวัลย ์เพชรานันท ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า พนักงานราชการ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวเฉลิม เกิดแสงสรุิยงค ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า พนักงานราชการ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดเพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวหนึง่ฤทัย  เกษตรสุนทร ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
 
 
 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางวันทนา แก้วกลิ่น ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 



๑๒ 
๒ นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายอภิรักษ์  สมันกิจ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายอภิรักษ์  สมันกิจ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายอภิรักษ์  สมันกิจ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนันทวัน  เอียดทวน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวเฉลิม เกิดแสงสรุิยงค ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 



๑๓ 
 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)   ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์  ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)   ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์  ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวดุจดาว  บุญมปีระกอบ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
 
 
 

รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวดุจดาว  บุญมปีระกอบ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  



๑๔ 
 

รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายอธิพงษ์ ปรีชา ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายอธิพงษ์ ปรีชา ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาววัลลภา กรดกล้า ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางณิชนันทน์ ภู่เซ่ง ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาววัลลภา กรดกล้า ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางณิชนันทน์ ภู่เซ่ง ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดเพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางอารรีัตน์ สุขเกษม ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสีวิไล โชติผล ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดเพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวปรีดา  จันเจริญ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวหนึง่ฤทัย  เกษตรสุนทร ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชัน้ ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางอารรีัตน์ สุขเกษม ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวสีวิไล โชติผล ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  



๑๕ 
 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชัน้ ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวปรีดา  จันเจริญ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวหนึง่ฤทัย  เกษตรสุนทร ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสุวิทย ์ ม้าฤทธ์ิ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสุวิทย ์ ม้าฤทธ์ิ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสุวิทย ์ ม้าฤทธ์ิ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวรัตติกานต์  คงชู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔– ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางอรุณรุง่  ภักด ี ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสราวุธ สายจันทร ์ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 



๑๖ 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางอรุณรุง่ ภักด ี ครู คศ.๓ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางจันทนา สวัสด ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายสราวุธ สายจันทร ์ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกุล ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ Miss Chen Yinuo ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกุล ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ Miss Chen Yinuo ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวศิริพักตร์  รัตตัญญู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวศิริพักตร์  รัตตัญญู ครูอัตราจ้าง วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

 

 

รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นายฮาดี้ย์ นิ่งเบบ ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๓ นายอธิพงษ์ ปรีชา ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  



๑๗ 
 

 

รางวัลครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายทวีศักดิ์ เห้งสีปอ้ง ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวหนึง่ฤทัย เกษตรสุนทร ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  
๓ นายสมพร ชัชวาลรัตน์ พนักงานราชการ วิชิตสงคราม  

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางรัชนก คงทรัพย ์ ครู คศ.๒ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวอิสรา เพ็ญศร ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นายติณภัทร   แซ่ตัน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  

 
รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นายวิรัช  แซ่ฉ่ัว ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นางสาวอิสรา เพ็ญศร ี ครู คศ.๑ วิชิตสงคราม  

 

 

รางวัลครผูู้ควบคุมทีม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหต ุ
๑ นางสาวภัทราวด ีจุติมุสกิ ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
๒ นายติณภัทร   แซ่ตัน ครูผู้ช่วย วิชิตสงคราม  



๑๘ 
๕.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี  แหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

๕.๑  อำคำรเรียน 
 

ท่ี อำคำรเรียนแบบ จ ำนวน 
สร้ำงเมื่อ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 

๑ ๐๐๘ 
๑ หลัง 

๑๐ ห้องเรียน 
๒๕๐๙     

๒ กรมสำมัญ 
๑ หลัง 

๘ ห้องเรียน 
๒๕๒๒     

๓ กรมสำมัญ 
๑ หลัง 

๘ ห้องเรียน 
๒๕๒๒     

๔ กรมสำมัญ 
๑ หลัง 

๑๒ ห้องเรียน 
๒๕๑๓     

๕ ๑๐๕/๒๙ 
๑ หลัง 

๘ ห้องเรียน 
๒๕๔๖     

๖ ช่ัวครำว 
๑ หลัง 

๔ ห้องเรียน 
๒๕๔๖     

๗ ช่ัวครำว 
๑ หลัง 

๔ ห้องเรียน 
๒๕๔๖     

๘ สปช.๒/๒๘ 
๑ หลัง 

๙ ห้องเรียน 
๒๕๕๑     

๙ สปช.๒/๒๘ 
๑ หลัง 

๑๘ ห้องเรียน 
๒๕๕๓     

๑๐ ไม่มี 
๑ หลัง 

๓ ห้องเรียน 
๒๕๕๗     

 

รวมอำคำรเรียนท้ังหมดจ ำนวน  ๑๐ หลัง   
 ๑. อยู่ระหว่ำงกำรขอรื้อถอน จ ำนวน ๔ หลัง  
 ๒. อยู่ในสภำพดี จ ำนวน ๖ หลัง  
 ๓. รวมจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๘๒ ห้องเรียน 

 ๕.๒ อำคำรประกอบ  
  ๕.๒.๑ บ้ำนพักครู  
  ๕.๒.๒ อำคำรอเนกประสงค์  
  ๕.๒.๓ อำคำรโรงฝกึงำน  
  ๕.๒.๔ อำคำรโรงอำหำร (อยูร่ะหว่ำงกำรกอ่สร้ำง) 
  ๕.๒.๕ ห้องน้ ำ หอ้งส้วม 

๕.๒.๑ บ้ำนพักครู 
 

ท่ี บ้ำนพักครูแบบ จ ำนวน 
สร้ำงเมื่อ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 

๑ กรมสำมัญ 
๒ หลัง 
๒ ห้อง 

๒๕๒๑     

๒  1 หลัง 2560     



๑๙ 
 

- 
 

4  ห้อง 

 รวมบ้ำนพักครู ท้ังหมดจ ำนวน 1 หลัง 

๕.๒.๒ อำคำรอเนกประสงค์ 
 

ท่ี อำคำรอเนกประสงค์แบบ จ ำนวน 
สร้ำงเมื่อ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 
๑ อำคำรอเนกประสงค์ ๑ หลัง ๒๕๔๖     
๒ สปช.๒๐๖/๒๖ ๑ หลัง ๒๕๔๗     

  รวมอำคำรอเนกประสงค์ ท้ังหมดจ ำนวน ๒ หลัง 

๕.๒.๓ อำคำรโรงฝึกงำน 
 

ท่ี อำคำรโรงฝึกงำนแบบ จ ำนวน 
สร้ำงเมื่อ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 
๑ ๓๒๑ ๑ หลัง ๒๕๑๘     

รวมอำคำรโรงฝึกงำน ท้ังหมดจ ำนวน ๑ หลัง 
 

๕.๒.๔ อำคำรโรงอำหำร  
 

ท่ี อำคำรโรงอำหำรแบบ จ ำนวน สร้ำงเมื่อ 
พ.ศ. 

สภำพอำคำร 
ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 

๑ - ๑ หลัง ๒๕๕๗     

รวมอำคำรโรงอำหำร ท้ังหมดจ ำนวน ๑ หลัง 

 

 

 

 

 

 

๕.๒.๔ ห้องน้ ำ ห้องส้วม 
 

ท่ี ห้องน้ ำ ห้องส้วมแบบ จ ำนวน 
สร้ำงเมื่อ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด ขอรื้อถอน 

๑ อื่นๆ 
๒ หลัง 

๑๖ ที่นั่ง 
๒๕๔๖     



๒๐ 

๒ อื่นๆ 
๑ หลัง 
๔ ที่นั่ง 

๒๕๔๗     

๓ อื่นๆ 
๑ หลัง 
๔ ที่นั่ง 

๒๕๔๙     

๔ สปช.๖๐๔/๔๕ 
๑ หลัง 
๔ ที่นั่ง 

๒๕๕๒     

 รวมห้องน้ ำ ห้องส้วม ท้ังหมดจ ำนวน  ๔  หลัง 

๕.๓  ห้องสมุด 
มีห้องสมุด ขนำด ๙๐ ตำรำงเมตร มีหนังสือทั้งหมด ๘,๘๗๐ เล่ม กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม - คืน 

ใช้ระบบ Library ๒๐๐๐ จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย ๒๘๐ คน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๗๘ ของนักเรียนทั้งหมด    

๕.๔  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒ ห้องเรียน และมีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวน ๖๐ เครื่อง พร้อมทั้งมีกำรติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรค้นคว้ำของนักเรียน มีจ ำนวน ๖๐ เครื่อง  

๕.๕  ห้องปฏิบัติกำร   
  ห้องปฏิบัตกิำรวิทยำศำสตร์    จ ำนวน     ๓ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์     จ ำนวน     ๒ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ       จ ำนวน     ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคหกรรม          จ ำนวน     ๑ ห้อง 
                     ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ              จ ำนวน     ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ         จ ำนวน     ๑ ห้อง 
  ห้องคณิตศำสตร ์   จ ำนวน     ๑ ห้อง 
  ห้องดนตรี                          จ ำนวน     ๒ ห้อง 
  ห้องนำฏศิลป ์   จ ำนวน     ๑  ห้อง 

๕.๖  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน   
๑. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์    
๒. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์   
๓. ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ    
๔. ห้องปฏิบัติกำรทำงคณิตศำสตร ์  
๕. ห้องดนตร ี     
๖. อุทยำนกำรเรียนรู ้
๗. ห้องพยำบำล 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษำ 
๙. โรงอำหำร 
๑๐. สนำมกีฬำ 
๑๑. สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 
๑๒. สนำมหญ้ำ 
๑๓. ห้องน้ ำห้องส้วม 



๒๑ 
 

๑๔. สวนเศรษฐกจิพอเพียง 

๕.๗  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   
๑. บ้ำนแขนน  
๒. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร ่  
๓. พิพิธภัณฑ์ถลำง   
๔. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำภูเก็ต 
๕. วัดฉลอง    
๖. แหลมพรหมเทพ 
๗. สถำนพินิจ 
๘. ศำลเจ้ำ 
๙. มัสยิด 
๑๐. วัดนำคำ 
๑๑. สะพำนหิน 
๑๒. สวนศรีภูวนำถ 
๑๓. สวนเฉลมิพระเกียรติ ร.๙ 
๑๔. หำดในหำน 
๑๕. สวนสัตว์ภูเก็ต 

 ๑๖. ชำยทะเล 
 ๑๗.ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลวิชิต 
 ๑๘.สวนนกภูเก็ต 
 ๑๙.สวนรำชพฤกษศำสตร์ภูเก็ต 
 ๒๐. สยำมนิรมิต 
 ๒๑. สถำนที่แสดงโลมำและแมวน้ ำโชว์ 
 ๒๒. อำคำรรูส้ึกตัว 

๕.๘ ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน             
ในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน 
 ๑. นำยธนิน  เข็มทอง  ให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดผม 
 ๒. นำงส ำรวย  หริกลุ  ให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำพำนสินสอดของหมั้น 
 ๓. นำยอับดุลเลำะห ์ แอร์มิตร  ให้ควำมรู้เรื่องกำรปลูกกล้วยและกำรปลกูข้ำว 
 ๔. นำงมนทิรำ    แอร์มิตร  ให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำอำหำร 
 ๕. นำงหนูพิน  วงค์กมลลักษณ์ ให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำอำหำร 
 ๖. นำงสำวใบเตย ใบเงิน  ให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำอำหำร 
 ๗. นำยสุพจน ์  พลเดช  ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรเพำะปลูกผักสวนครัว 

๖.  สภำพชุมชนโดยรวม 
 สภำพชุมชนมีพื้นที่ประมำณ ๕๖ ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกรสองหมื่นคนเศษ เขตบริกำรของ
โรงเรียนวิชิตสงครำมครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๔ , ๕ ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่รำบเชิงเขำ พื้นที่เป็นเหมืองแร่เก่าเป็นส่วนใหญ่ 



๒๒ 
การตั้งถ่ินฐานประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนวิชิตสงคราม และถนนเจ้าฟ้าตะวันตก                

มีการก่อสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่เกือบเต็มพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสถานประกอบการ  
กระจุกตัวอยู่บริเวณแยกดาราสมุทร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล    
สรรพสินค้าบิ๊กซี สรรพสินค้าบ้านแอนด์บียอน 

อาชีพหลักของประชากร คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานห้างสรรพสินค้า พนักงานโรงแรม ร้อยละ
๗๕ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๑๘  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ ๗  ประกอบอาชีพ รับราชการ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ เช่น ประเพณีกินผัก ประเพณีงานวันสารทเดื อนสิบ ประเพณี            
ลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา งานพ้อต่อ   

การนับถือศาสนา  ร้อยละ  ๙๐   นับถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ  ๑๐  นับถือศาสนาอิสลาม 
 

๗.  ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา    
จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สรปุผลได้ดังนี้ 

๗.๑  ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร ์

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำรงำน
ฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๗๕.๓๔ ๗๑.๒๓ ๘๖.๓๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๕๖ ๗๑.๒๓ ๖๔.๓๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๖๑.๕๔ ๘๑.๕๔ ๘๔.๖๒ ๙๒.๓๑ ๙๒.๓๑ ๙๖.๙๒ ๖๔.๖๒ ๔๙.๒๓ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๖๗.๘๐ ๕๕.๙๓ ๙๓.๒๒ ๙๘.๓๑ ๙๖.๖๑ ๘๙.๘๓ ๘๙.๘๓ ๖๖.๑๐ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๗๘.๐๘ ๕๔.๗๙ ๕๒.๐๕ ๘๓.๕๖ ๘๓.๕๖ ๕๘.๙๐ ๖๔.๓๘ ๓๒.๘๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๘๓.๕๘ ๔๐.๓๐ ๘๖.๖๖ ๖๒.๖๙ ๙๒.๕๔ ๕๓.๗๓ ๘๘.๐๖ ๘๓.๒๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๔๕.๗๖ ๔๙.๑๕ ๓๗.๒๙ ๔๕.๗๖ ๖๖.๑๐ ๕๔.๒๔ ๘๙.๘๓ ๓๒.๒๐ 
       รวม ๖๘.๖๘ ๕๘.๘๒ ๗๓.๓๖ ๘๐.๔๔ ๘๘.๕๒ ๗๒.๘๖ ๗๗.๙๙ ๕๔.๖๘ 
 

ระดับมัธยมศึกษำ (ภำคเรียน ที่ ๑) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร ์

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำรงำน
ฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

มัธยมศึกษำปีที่   ๑ ๕๐.๕๙ ๔๘.๒๔ ๕๑.๗๖ ๒๘.๒๔ ๙๕.๒๙ ๕๔’๑๒ - ๔๔.๗๑ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๒ ๓๓.๗๐ ๕๖.๕๓ ๔๖.๗๔ ๕.๔๓ ๘๙.๑๓ ๓๓.๗๐ ๔๕.๖๕ ๒๒.๘๒ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๓ ๔๑.๗๗ ๓๒.๙๑ ๘.๘๖ ๑๘.๙๙ ๙๔.๙๔ ๖๒.๐๓ ๕๑.๘๙ ๕๐.๖๓ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๔ ๖๐.๐๐ ๑๘.๓๓ ๔๘.๓๓ ๕๖.๖๗ ๙๖.๖๗ ๗๘.๓๓ ๔๐.๐๐ ๒๘.๓๓ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๕ ๕๗.๖๙ ๔๘.๐๘ ๔๖.๑๕ ๒๖.๙๒ ๙๐.๓๘ ๘๒.๖๙ ๗๖.๙๒ ๒๓.๐๘ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๖ ๗๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๗๐.๘๓ ๙๕.๘๓ ๑๐๐ - ๑๐๐ ๕๐.๐๐ 
       รวม ๕๓.๑๓ ๔๐.๒๗ ๔๕.๔๕ ๓๘.๖๘ ๙๔.๔๐ ๔๒.๗๙ ๕๒.๔๑ ๓๖.๖๐ 
 
ระดับมัธยมศึกษำ (ภำคเรียน ที่ ๒) 
 

ชั้น ภำษำ 
ไทย 

คณิต 
ศำสตร ์

วิทยำ 
ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ 

สุข
ศึกษำ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

กำรงำน
ฯ 

ภำษำ 
อังกฤษ 



๒๓ 
 

มัธยมศึกษำปีที่   ๑ ๖๐.๒๔ ๔๘.๑๙ ๔๐.๙๖ ๓๙.๗๖ ๖.๗๕ ๘๕.๕๔ ๖๐.๒๔ ๒๘.๙๒ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๒ ๖๙.๔๑ ๔๒.๓๕ ๓๑.๗๖ ๔๑.๑๘ ๗๑.๗๖ ๕๖.๔๗ ๖๐.๐๐ ๒๗.๐๖ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๓ ๕๑.๓๑ ๓๖.๘๔ ๕๕.๒๖ ๓๔.๒๑ ๙๓.๔๒ ๘๘.๑๖ ๗๘.๙๕ ๔๒.๑๐ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๔ ๕๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๔๘.๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๐๐ - ๔๐.๐๐ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๕ ๗๓.๓๓ ๕๕.๕๖ ๔๖.๖๗ ๓๕.๕๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๕.๕๖ ๓๕.๕๖ 
มัธยมศึกษำปีที่   ๖ ๗๐.๘๓ ๒๕.๐๐ - ๙๐.๘๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๗.๕๐ ๔๑.๖๗ 
       รวม ๖๓.๘๕ ๓๕.๙๙ ๔๓.๗๘ ๔๘.๒๖ ๗๘.๖๖ ๘๘.๐๓ ๕๗.๐๔ ๓๕.๘๙ 
 
๒) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร.

ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๗๓ ๕๔ ๑๙ - - 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๖๕ ๕๑ ๑๔ - - 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๖ ๔๐ ๑๓ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๗๓ ๓๕ ๓๘ - - 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๖๗ ๖๒ ๔ - ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๕๙ - ๕๙ - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓  - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑  - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙  - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐  - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙  - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔  - - 

รวม ๗๘๒ ๕๙๔ ๑๗๔ ๑๓ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๙๖ ๒๒.๒๕ ๑.๖๖ ๐.๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 



๒๔ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๗๓ ๓๕ ๓๒ ๖ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๖๕ ๓๓ ๒๖ ๖ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๒ ๔๓ ๑๔ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๗๓ ๓๕ ๓๒ ๖ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๖๗ ๕๑ ๑๓ ๒ ๑ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๕๙ ๒๐ ๓๙ - - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓    
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑    
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙    
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐    
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙    
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔    

รวม ๗๘๒ ๕๖๒ ๑๘๕ ๓๔ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๘๗ ๒๓.๖๖ ๔.๓๕ ๐.๑๓ 

 
๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๗๓ ๗๓ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๖๕ ๖๕ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๕๙ ๕๙ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๗๓ ๗๓ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๖๗ ๖๗ - 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๕๙ ๕๙ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙ - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ - 

รวม ๗๘๒ ๗๘๒ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ - 

 
 
5) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
 
      ๑. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
            ๑.๑ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑   
ช้ันประถมศึกษำปทีี่ ๖ 



๒๕ 
 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์

 
ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๘.๐๐ ๒๗.๑๖ ๓๓.๖๕ ๒๘.๙๗ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๒๖ ๔๐.๒๒ ๔๑.๘๐ ๔๔.๔๙ 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 

        
   ๑.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์

 
ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๔๒ ๒๔.๔๖ ๓๒.๙๐ ๒๖.๑๔ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๙๙ ๓๓.๖๓ ๓๘.๑๔ ๓๓.๒๒ 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
          ๑.๓ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำฯ 

 
ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๙.๖๑ ๑๙.๖๖ ๒๓.๗๘ ๓๐.๐๐ ๒๕.๒๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๖๕ ๓๕.๓๒ ๓๒.๐๐ ๓๖.๗๒ ๔๐.๐๒ 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.
ทั้งหมด 

๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๗.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 

 
 ๒. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพืน้ฐำน (O-NET)ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปกีำรศึกษำ 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 



๒๖ 
 

สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภำษำไทย ๕๐.๒๖ ๔๔.๐๔ ๔๘.๐๐ 
ภำษำอังกฤษ ๒๗.๔๓ ๓๐.๙๑ ๒๘.๙๗ 
คณิตศำสตร์ ๓๑.๘๑ ๓๒.๔๖ ๒๗.๑๖ 
วิทยำศำสตร ์ ๓๕.๔๗ ๓๕.๑๖ ๓๓.๖๕ 
   
  ๒.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปกีำรศึกษำ 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภำษำไทย ๔๖.๓๙ ๔๔.๙๖ ๕๗.๔๒ 
ภำษำอังกฤษ ๒๙.๐๓ ๒๗.๑๙ ๒๖.๑๔ 
คณิตศำสตร์ ๒๔.๔๙ ๒๒.๙๓ ๒๔.๔๖ 
วิทยำศำสตร ์ ๓๒.๙๔ ๒๘.๔๕ ๓๒.๙๐ 

  
  ๒.๓ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภำษำไทย ๔๘.๑๔ ๔๗.๐๓ ๓๙.๖๑ 
สังคมศึกษำฯ ๓๓.๔๐ ๓๑.๕๐ ๓๐.๐๐ 
ภำษำอังกฤษ ๒๒.๒๐ ๒๐.๒๑ ๒๕.๒๓ 
คณิตศำสตร์ ๒๐.๘๐ ๑๖.๑๑ ๑๙.๖๖ 
วิทยำศำสตร ์ ๒๗.๙๖ ๒๔.๕๘ ๒๓.๗๘ 

 
 
 
6) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ผลกำรทดสอบระดับชำติ
ของผู้เรียน 

1. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผูเ้รียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมล ำดับ 



๒๗ 
 

ด้ำน โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ศึกษำธิกำร
ภำค 

สังกัด ประเทศ 

ด้ำนภำษำ ๔๒.๗๕ ๕๒.๑๔ ๕๔.๐๑ ๕๕.๐๔ ๕๒.๗๓ ๕๓.๑๘ 
ด้ำนค ำนวณ ๓๔.๑๘ ๔๔.๖๗ ๔๕.๑๙ ๔๘.๓๒ ๔๗.๘๙ ๔๗.๑๙ 
ด้ำนเหตุผล ๔๐.๘๓ ๔๖.๒๔ ๔๘.๘๓ ๔๙.๖๔ ๔๗.๕๗ ๔๘.๐๗ 

รวม ๓๙.๒๖ ๔๗.๖๘ ๔๙.๓๔ ๕๑.๐๐ ๔๙.๓๙ ๔๙.๔๘ 
 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 

ระดับคุณภำพ ช่วงคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภำพ 
ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล รวมทุกด้ำน 

ดีมำก ๑.๗๒ ๓.๔๔ - - 
ดี ๓๒.๗๕ ๖.๘๙ ๒๔.๑๓ ๑๐.๓๔ 
พอใช้ ๒๔.๑๓ ๔๑.๓๗ ๔๔.๘๒ ๕๑.๗๒ 
ปรับปรงุ ๔๑.๓๗ ๔๘.๒๗ ๓๑.๐๓ ๓๗.๙๓ 
 

๑. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผูเ้รียนระดับชำติ (NT) 
ช้ันประถมศึกษำปทีี่ ๓ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๒.๑) เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผูเ้รียนระดบัชำติ 
(NT)ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๑ 

ด้ำนภำษำ ๕๘.๗๐ ๔๔.๙๘ ๔๒.๗๕ 

ด้ำนค ำนวณ ๓๖.๒๔ ๒๗.๒๑ ๓๔.๑๘ 

ด้ำนเหตุผล ๖๓.๗๑ ๔๔.๙๐ ๔๐.๘๓ 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน ๕๒.๘๘ ๓๙.๐๓ ๓๙.๒๖ 

 
 
 
 
 ๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  
สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและ



๒๘ 
ประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เข้าใจ
และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ปลูกฝังทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอ่าน สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีโอกาสรู้จักค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ รอบตัว สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูลหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีการจัดอบรม  ประกวดแข่งขันในแต่ละกลุ่ม
สาระจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ท าโครงงานตามความสนใจของ
ตนเอง จากเนื้อหาวิชาที่เรียน จัดโครงการสอนเสริม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใน ๕ สาระวิชาหลัก
ให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตรโดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ NT และ O-NET มีโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้น า
ต่างๆ เช่น เป็นพิธีกรในกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ วางแผนการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค์ ท าให้มีความพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมีความรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อตกลงในการท างานร่วมกันและมุ่งพัฒนา
งานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ภูมิใจในความส าเร็จของผลงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถประสานการท างานร่วมกันจนบรรลุผลส าเร็จ รู้สึกดีต่อ
อาชีพสุจริต บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ แนะน า ชักชวน ให้ผู้อื่นเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของอาชีพที่สุจริตส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนรูใ้ห้โรงเรียนเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงข้ึนตามเป้าหมาย 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอ่านรู้จักค้นหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ มีทักษะการอ่านฟัง ดู พูด เขียน สามารจับประเด็นเนื้อหาที่อ่าน ฟัง และดู 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน/ภายนอกโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม พัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันทักษะด้านการอ่าน การเขียน ในระดับต่างๆ  มีทักษะในการพูด  
กล้าแสดงออก สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูลหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้ มีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านความคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านโครงการสอนเสริม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง ในการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโครงการ เยาวชน คนวิชิต รู้คิด รู้รักษ์พลังงานจากการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่ม



๒๙ 
 

สาระ ร้อยละ ๗๖.๗๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ (การสื่อสาร, การคิด, การแก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต, 
การใช้เทคโนโลยี) ผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน จ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินผ่านเป็นไปตามเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ มีความพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมายและมุง่พัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนั้นยังมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจและบอก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ เพื่อน าเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่าของอาชีพได้ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามจุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยพัฒนาผู้เรียน
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เช่น การมีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน การรู้จักแก้ปัญหา       
มีเหตุผลพร้อมทั้งส่งเสริมและสบืสานตามโครงการในพระราชด าริ โครงการป้องกันสิง่เสพติด การป้องกันอุบัตภัิย 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมโลก 

 

๓. จุดเด่น 
๑. มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๒. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ 
รอบตัว  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูลหรือ
ผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จัดโครงการสอนเสริม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใน ๕ สาระวิชาหลักให้กับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖  โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT และ O-
NET มีโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยกระบวนการ
ลูกเสือ   

๕. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อร่วมมือ
กันจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรส่งเสริมส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอให้
ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รณรงค์และป้องกันภัยจากสารเสพติด รวมทั้ง
ป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมองเห็นคุณค่าในตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
และหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและใช้กระบวนการกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยสรุปผลการเรียนรู้เป็นรายงาน โครงงานน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้ามาสรุป สร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสาร สืบค้นข้อมูล



๓๐ 
และสามารถเผยแพร่ น าเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการสอบ      
PRE NT, O – NET เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเตรียมตัวสอบ NT, O-NET อย่างต่อเนื่องพัฒนาครูให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายมีความรู้
ความสามารถในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงข้ึน เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา  

                 ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เช่น ด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือเป็น
แนวทางใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตลอดจนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 
   โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการของศึกษาข้ันพื้นฐานและจัดกิจกรรมตามความพร้อมและจุดเน้น
ของสถานศึกษา โดยออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการนิเทศภายในเพื่อปรังปรุงการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าและด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้าน เช่น โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆ  ให้มีความแข็งแรงมั่นคง
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญาและสุขภาพอนามัยของนักเรียน จัด
ป้ายนิเทศ เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย บริการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน 
จัดท าโครงการลดหวานมันเค็ม ลดภาวะทุพโภชนาการและน้ าหนักเกินเกณฑ์ จัดบริการฉีดวัคซีน พ่นยาก าจัด
ยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก จัดพื้นที่ส าหรับแปรงฟันของนักเรียนหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
นอกจากนี้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ียานพาหนะ โครงการลูกเสือจราจร และด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประเมินโครงการ กิจกรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

๒. ผลการด าเนินงาน 



๓๑ 
 

ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล บริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม มีการจัดการความรู้ในองค์กรที่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถ่ิน โดยจัดโครงสร้างหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกับระดับช้ัน  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร จัดกิจกรรมตามความพร้อม
และจุดเน้นของสถานศึกษา มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัด
ประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานตัวช้ีวัด พัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปีการศึกษา  นิเทศติดตามการเรียนการสอน มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน 
ส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และคัดกรองผู้เรียนตามสภาพจริง จัดอาคารสถานที่ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้   
บรรยากาศร่มรื่น  ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงอาหาร และห้องน้ าที่ใช้การได้ดี มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน มีการจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐  ประการ เช่น  โครงการลดหวานมันเค็ม ลดภาวะทุพ
โภชนาการและน้ าหนักเกินเกณฑ์ โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย โครงการห้องอุ่นใจ โครงการป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการห้องสมุดส าหรับนักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้านอกห้องเรียน 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีเทคนิควิธีการประชุมที่หลากหลาย เช่น การ

ประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดมสมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีอาคารสถานที่เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีโครงการที่
รองรับเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการนิเทศก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาต่อผู้บริหาร 

๔. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงมีการทบทวน และพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีการสรุปผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น  การเชิญวิทยากรท้องถ่ินมาให้ความรู้กับนักเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มศักยภาพอาคารสถานที่ทุกแห่งควรมีถัง
ดับเพลิงติดตั้งเอาไว้ทุกอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีสื่อวัสดุต่างๆ เพียงพอกับผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนทุกช่วงช้ันส าหรับห้องสมุดควรมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อและเทคโนโลยีพอเพียงกับการให้บริการแก่นักเรียนโดยพัฒนาให้
เป็นห้องสมุดมีชีวิต 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 



๓๒ 
   โรงเรียนได้ด าเนินการมอบหมายภาระงานให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและสมรรถนะ
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศมาออกแบบวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ สร้างทักษะกระบวนการคิดและการฝึกปฏิบัติจริง ด้วยรูปแบบโครงงาน มีการวัดผลและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้ เรียนครอบคลุมทั้ง ๔ด้าน อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญาด้วยวิธีการที่หลากหลาย พร้อมใช้วินัยเชิงบวกในการให้ค าแนะน า ปรึกษาแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่าง 
ทั่วถึง ตลอดจน  พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียน  ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย
ทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสรา้งรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ โครงงาน
สบู่สมุนไพร โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาสือ่นวัตกรรมการเรยีนการ
สอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 
๑ เรื่อง  

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการปฏิบัติงานของครูตามแผนงานโครงการ กิจกรรม อันหลากหลายเพื่อมุ่งเน้น

ศักยภาพบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ตามเป้าประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน วางแผนจัดการเรียนรู้ ออกแบบการ
เรียนรู้ อิงมาตรฐานอย่างเป็นระบบ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) ในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ 
น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาบูรณาการในการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และพัฒนาผู้เรียน  
ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนได้ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและความแตกต่างระหว่าบุคคล พร้อมน าผลที่
ได้รับมาวางแผนพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งได้ใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
การประกันคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายนอก จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 

๓. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดย
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔. จุดควรพัฒนา 



๓๓ 
 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษา สังคม และเศรษฐกิจของ 
สมาชิกประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ก้าวทันสังคมและสถานการณ์โลก ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย ในการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการใช้กระบวนการวิถีลูกเสือ ในการส่งเสริมและพัฒนาด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป
ควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน  และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

            สถานศึกษามีการประชุมก าหนดการจัดท าพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่ การปฏิบัติโดยการประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบรวมทั้งจัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะน าไปใช้เป็น
แนวทางจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนมีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นส าคัญ 
  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการจัดการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนการทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี) ตามก าหนดระยะเวลารวมทั้งได้
รวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (SAR)  ผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
กระบวนการจัดท าแผนฯ นั้นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชนมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก SAR  และผลประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.สู่การปรับปรุงพัฒนาทั้งนี้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา มีการก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ มาจากครู ผู้บริหาร กรรมการ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าสารสนเทศของสถานศึกษามอบหมาย
หน้าที่อย่างชัดเจน วางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์และก าหนดขอบข่ายข้อมูลสารสนเทศที่
จ าเป็น มีการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลแฟ้มข้อมูลเอกสารสารสนเทศประจ าปีของสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ทั้งนี้มีการน าข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ มีการจัดท าเอกสาร
สารสนเทศประจ าปีของสถานศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสะดวกพร้อมใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด 



๓๔ 
  สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาก่อนการด าเนินงาน มีการก าหนดการปฏิบัติงานและการรายงานผลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครู กรรมการสถานศึกษาและชุมชนการด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน  สามารถด าเนินงานได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ตลอดจนมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการไว้อย่างเป็นระบบ
สะดวกต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ ในด้านการประเมินผล หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ได้มีการใช้ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใช้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  สถานศึกษามีแต่งตั้งคณะท างานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และก าหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน มีทักษะในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ตลอดจนมีการ
จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดแนวทางกระบวนการที่ชัดเจนโดยมี
ขอบข่ายการติดตามตรวจสอบที่ครอบคลมุทั้งวิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการ
จัดการเรียนการสอนงานวิชาการและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  เน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตลอดจนมีการจัดท าแผนการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งก าหนดแนวทาง กระบวนการที่ชัดเจน มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกมาตรฐาน และ
ทุกตัวบ่งช้ี ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนด าเนินการประเมินทุกภาคเรียนและ
ด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินรายมาตรฐาน  ตามเกณฑ์พิจารณา  และน า
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR)  
  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยมีการ
แต่งตั้งค าสั่งคณะท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนเพื่อจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน พร้อมทั้งรวบรวม วิเคราะห์  แปลผล และน าเสนอ ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมทุกมาตรฐานกับการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาเพื่อน ามาเขียนรายงานที่สะท้อนสภาพการด าเนินงาน สรุปผล
การด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปีถัดไป การน าเสนอรายงานและเผยแพร่ โดยน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และรายงานต่อต้นสังกัดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับ โดย
สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

๒. ผลการด าเนินงาน 



๓๕ 
 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตลอดจน
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษา
ได้น าผลของการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการจัดประชุม
เพื่อให้คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง จุดเด่น จุด
ด้อยของสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและได้น าผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปี พร้อมทั้งน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง  

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ 

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนเน้นการมีส่วนร่วม
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๔. จุดควรพัฒนา 
  ๑. สถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผนและก าหนดกรอบทศิทางการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และพฒันาอย่างละเอียด
รอบคอบ และมกีารน าแผนสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

๒. สถานศึกษาควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัย
พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดี 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเ ยี่ยม
ทั้งนี้เพราะ 

มาตรฐานที่  ๑  ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับด ี
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 



๓๖ 
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา

และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผูเ้รียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ส่งผล
ให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติที่แข่งขัน
กับตนเองสูงข้ึนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มี
ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  ๑
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐาน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนงานจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมนิอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม 

ความต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตาม
ตรวจสอบและดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อพัฒนาแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพ
จริงสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นข้ันตอนจนเกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม   โดยให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาการวาง
ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๗ 
 

๗.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ  
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
1.โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีลกูเสือ - ทะเบียนคุม 

- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

2. สืบสำนวัฒนธรรมด้ำนนำฏศิลป ์ - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

3. เรียนรูสู้่โลกกว้ำงให้สิง่รอบข้ำงเป็นครู   
 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

4. กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน ด้วยกระบวนกำร
สภำนักเรียนโดยยึดหลักศำสตร์ของพระรำชำ 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

5. ยกระดับคุณภำพกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
และกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

6. กิจกรรมวันส ำคัญ - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

7. พัฒนำทักษะกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

8.พัฒนำศักยภำพโรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียน
ร่วม 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

9. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบองค์รวม
ห้องเรียน อ.๑ – ม.๖ 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 



๓๘ 
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
10.พัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

11.พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

12. วิชิตวิชำกำร เปิดบ้ำนวิชิต (Wichit Open 
House)   

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

13. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

14. ยกระดับคุณภำพผูเ้รียนเพื่อทดสอบทำง
กำรศึกษำระดบัชำติ (NT และ O - NET ) 
 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

15. ส่งเสริมอจัฉริยะทำงด้ำนวงโยธวำทิต - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

16. พัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนกำร
เขียนนักเรียน ป.๗ 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

17. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรูสู้ส่ำกล  
( จัดจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ ) 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

18. นิเทศแบบกัลยำณมิตร - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 
 



๓๙ 
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
19. สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

20. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำญีปุ่่น - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

21. พัฒนำงำนแนะแนวเพื่อกำรพฒันำศักยภำพ
ผู้เรียน 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

22. ส่งเสริมประสิทธิภำพสถำนศึกษำ  
 (ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ) 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

23. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

24. พัฒนำระบบบรหิำรงบประมำณ พัสดุและ
สินทรพัย ์

- ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

25. พัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

26. ปรับปรงุระบบ DLTV ในช้ันเรียน - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

27. พัฒนำปรับปรงุภูมิทัศน์และอำคำรสถำนที ่ - ทะเบียนคุม 
- ภำพถ่ำย 
- ค ำสั่ง 
- รำยงำนงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 



๔๐ 
๑.๓.๒ งำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จ  
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม เหตุผล 
ส่งเสริมศักยภำพผูเ้รียนระดบัปฐมวัย เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ

ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ
ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ
ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

เยำวชนคนวิชิต รู้คิด รู้รักษ์พลงังำน เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ
ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

พัฒนำศักยภำพวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ
ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

เสริมสมรรถภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน เนื่องจำกครมูีภำระงำนมำก มีกจิกรรมที่เข้ำมำ
ระหว่ำงปีหลำยกจิกรรมท ำให้ไม่มเีวลำจึงไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันตำมก ำหนด 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ร้อยละ หมำยเหต ุ

ส ำเร็จ 27 81.81  

ไม่ส ำเร็จ 6 18.19  

รวม 33 ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

๑. ภาระงานของโรงเรียน 
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผูเ้รียนที่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียน ตาม 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. จัดท าสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปญัหาชุมชน สังคม และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนใหส้มบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 
๕. พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ 
๖. พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
๘. จัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน 
๙. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนการสอน รม่รื่นสวยงาม 

๒. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 ๒.๑  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  สภำพแวดล้อมภำยใน พิจำรณำจำกจุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนโดยใช้ปจัจัยในกำร
วิเครำะห์    7 ปัจจัย คือ  

1.ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงของหน่วยงำน  เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจดุอ่อน คือ มีโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนที่ 
ชัดเจน ส่งผลดีต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะได้เป็นอย่ำงดี   
มีกำรแบง่กลุ่มบรหิำรตำมระเบียบ   ส่งผลให้กำรบริหำรงำนเป็นระบบ   มปีระสิทธิภำพ มีนโยบำยกำร
บรหิำรงำนชัดเจน ครอบคลุมทุกด้ำน โครงสร้ำงทีเ่ป็น จุดออ่น คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงของ
บุคลำกรมีภำระงำนหลำยด้ำนท ำใหก้ำรปฏิบัติหน้ำทีล่่ำช้ำไปบ้ำง 
 ๒. ปัจจัยด้ำนยทุธศำสำตร์  กลยทุธ์  เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน คือ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนมำ  โดยใช้กระบวนกำรกำรมี
ส่วนร่วม มำวิเครำะห์ SWOT ให้สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  และสอดคล้องกับแนวทำงของ
กระทรวงศึกษำธิกำร   สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรได้อย่ำงมรีะบบ  ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน  ชุมชน  มีกำรประสำนงำนกบัชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  มีมำตรฐำนและลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
ถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติของบุคคลได้อย่ำงทั่วถึง โดยผ่ำนกระบวนกำรและช่องทำงทีห่ลำกหลำย และ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติทีม่ีประสิทธิภำพ ซึ่งสง่ผลให้นกัเรียนมีมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นที่ยอมรับของสงัคม  
โดยเฉพำะด้ำนกจิกรรมลูกเสือ  ได้รับรำงวัลดเีด่นด้ำนลกูเสอื  ทักษะและสำมำรถใช้เครื่องมือในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง  นักเรียนมโีอกำสศึกษำต่อในระดบัทีส่งูมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดเียี่ยมโรงเรียนมีกำรจัดกจิกรรมส่งเสรมิคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
 ๓. ปัจจัยด้ำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน คือ  สถำนศึกษำมี
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  มีกำรใช้ระบบ ICT เข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  มีกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  โปรง่ใสสำมำรถตรวจสอบได้   มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสทิธิผล  มีกำรอบรมเพื่อพฒันำฝ่ำยงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย  มีกำรติดต่อสื่อสำรในควำมร่วมมือของบุคลำกรเข้มแข็ง ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนและท ำงำนด้วย



๔๒ 
ควำมเสียสละ ปฏิบัตงิำนและให้ควำมร่วมมอืช่วยเหลือสนบัสนุนหน่วยงำน ชุมชนเป็นอย่ำงดี  และปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและกฎหมำยที่ก ำหนด  ส่วนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  ที่เป็นจุดอ่อน คือ  บุคลำกรครูมกีำร
เปลี่ยนแปลงบอ่ย  เนื่องจำกกำรย้ำยไปปฏิบัตริำชกำรทีอ่ื่น   บุคลำกรบำงสำขำมีไมเ่พียงพอ  ขำดทักษะใน
กำรผลิตสือ่ และนวัตกรรม  ไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่เฉพำะทำง เช่น เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่บญัชีและพสัด ุ

๔. ปัจจัยด้ำนแบบแผนกำรบริหำรจัดกำร  เป็นจุดแข็งจุดแข็งมำกว่ำจุดอ่อน  คือ  ผู้บริหำรแบบอย่ำง
ที่ดีมีภำวะผู้น ำ  มีคุณธรรม  จริยธรรมในกำรบริหำรงำน มีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับบุคลลำกรแต่ละฝ่ำยตำม
โครงสร้ำง   โดยน้อมน ำพระบรมรำโชบำยของในหลวงรัชกำลที่ 10  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
กระบวนกำรทำงลูกเสือมำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถมอบหมำยงำนตำม
ควำมถนัดของบุคลำกรอย่ำงมีมีประสิทธิภำพ  ส่วนจุดอ่อน คือ กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำร
ใช้งบประมำณ  ขำดกำรวำงแผนกำรบริหำรกำรเงินที่ดี  ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมกำรบริหำรกำรเงินได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  (กำรขอซื้อขอจ้ำงที่ไม่อยู่ในแผนและงำนเร่งด่วน) 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ  โรงเรียนขำดรองผู้อ ำนวยกำรในกำรบริหำรงำนแทนผู้อ ำนวยกำร 
เนื่องจำกโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่  

๕. ปัจจัยด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำน  เป็นจุดแข็ง  คือ กำรท ำงำนเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มี 
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรบัผดิชอบ พัฒนำตนเอง ในงำนได้รับมอบหมำย 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถ มีควำม
รับผิดชอบ จุดอ่อน คือ บุคลำกรในฝ่ำยงำนไมเ่พียงพอกับภำระงำน  ขำดบุคลำกรผูส้อนในบำงรำยวิชำกำร
พัฒนำบุคลำกรควรพัฒนำบุคลำกรทุกคน เพือ่ให้กำรปฏิบัตงิำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  ขำดแรงจงูใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
 ๖. ปัจจัยด้ำนด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร  ที่เป็นจุดแข็ง คือ  บุคลำกรมจีรรยำบรรณใน
วิชำชีพมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยเพื่อพฒันำเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีทักษะในกำรปฏิบัตงิำนตำมที่ได้รบัมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน  มีผลงำนปรำกฏเป็นที่
ชัดเจน 
มีกำรกระจำยงำนให้มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ  มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
จุดอ่อน คือ บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำน  ICT   ขำดทักษะควำมรู้ และกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน   ขำดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ตรงสำยงำน  ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ตนเอง ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย  และเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

7.  ปัจจัยด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน  ที่เป็นจุดแข่ง  คือ  มีวัฒนธรรมขององค์กร 
ร่วมกัน  มีควำมรักควำมสำมัคคี  มีกำรท ำงำนเป็นทีม  มีค่ำนิยมในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ แบบมี
ส่วนร่วม  ให้บริกำรที่ดีกับผู้รับบริกำร  มีวัฒนธรรมองค์กรในด้ำนกำรแต่งกำย มีควำมมุ่งมั่นตั้ง ใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน ให้เกียรติผู้ร่วมงำน ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร 
 

ตำมปัจจัย 7 ด้ำน สรุปได้ว่ำ โรงเรียนวิชิตสงครำม มีจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน  คือ มีโครงสร้ำงกำร
บริหำรที่ ชัดเจน  ส่งผลให้กำรบริหำรงำนเป็นระบบ  มีประสิทธิภำพ มีนโยบำยกำรบริหำรงำนชัดเจน 
ครอบคลุมทุกด้ำน มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรได้อย่ำงมีระบบ  
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้รยีน  ส่งผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มข้ึน  มีกำรใช้ระบบ ICT เข้ำมำใช้ใน



๔๓ 
 

กำรปฏิบัติงำน  มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้   มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  มีกำรอบรมเพื่อพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   กำรบริหำรงำน มีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับบุคลลำกรแต่ละฝ่ำยตำมโครงสร้ำง   โดยน้อมน ำพระ
บรมรำโชบำยของในหลวงรัชกำลที่ 10  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนกำรทำงลกูเสอืมำบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีกำรท ำงำนเป็นทีม  มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ท ำงำนด้วยควำมเสียสละ ปฏิบัติงำนและให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงำน ชุมชนเป็นอย่ำงดี   
 
 ๒.๑.๒ สภำพแวดล้อมภำยนอก 

สภำพแวดล้อมภำยนอกทีม่ีผลต่อกำรพฒันำกำรศึกษำของโรงเรียนวิชิตสงครำม จ ำแนกตำม 
ปัจจัยในกำรวิเครำะห์ได้   5  ปัจจัย  คือ  
 ๑. ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ  เป็นปจัจัยที่เป็นโอกำส  คือ  โรงเรียนมจี ำนวนนักเรียนในเขตบริกำร
จ ำนวนมำกผูป้กครองให้ควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือเปน็อย่ำงดี  หน่วยงำนท้องถ่ิน หน่วยงำนรำชกำร  
ผู้ปกครอง มกีำรประสำนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ผู้ปกครองส่วนมำกให้ควำมร่วมมือ และพงึพอใจต่อกำรบรกิำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มปีระสทิธิภำพ มีผลงำน มีรำงวัล เปน็ที่ประจักษ์  ท ำให้ชุมชน  ผู้ปกครองเกิดควำม
เช่ือมั่นและยอมรบัจงึสง่บุตรหลำนเข้ำมำเรียน 

๒. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย เป็นโอกำส  กล่ำวคือ  โรงเรียนได้รบักำรสนับสนุนด้ำน 
งบประมำณท ำให้เกิดกำรคล่องตัวในกำรจัดกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  และองค์กรเอกชน   ในพ.ร.บ.กำร
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ท ำให้นักเรียนได้เรียนทกุคน  และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตำมพระรำชบญัญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช   ๒๕๔๒  จัดให้มีการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้โรงเรียน 
มีความคล่องตัวในการบรหิารจัดการมำกขึ้น  นโยบำยเรียนฟรี 15 ป ี อย่ำงมีคุณภำพของรัฐบำล สง่ผลใหล้ด
ภำระค่ำใช้จ่ำยของผูป้กครอง   ด้ำนอุปสรรค์  คือ  พ.ร.บ.กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท ำให้ต้องรบัเดก็ที่มี
ปัญหำยำเสพติดเข้ำเรียนโดยโรงเรียนไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยได ้ นโยบำยของรัฐบำลไม่ต่อเนื่อง สง่ผลใหโ้รงเรียน
ด ำเนินกำรและพฒันำคุณภำพได้ไม่เต็มที ่
 ๓. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่มีทั้งโอกำสและ อุปสรรคกล่ำวคือ  ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเที่ยวมีสภำพเศรษฐกิจที่ดี  มีอำชีพที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอำชีพบริกำร  มีห้ำงร้ำนจ ำนวนมำกสะดวก
ต่อกำรใช้จ่ำย  บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน    มีกำรขยำยตัวทำงภำคธุรกิจ  ท ำให้ง่ำยต่อกำรระดมทุน  แต่ยังมี
อุปสรรค   มีค่ำครองชีพสูง  สินค้ำรำคำแพง  รำยรับกับรำยจ่ำยไม่สมดุลกัน ในด้ำนครอบครัว ผู้ปกครองมี
รำยได้           ไม่แน่นอน มีกำรย้ำยถ่ินฐำนบ่อย  ท ำให้รำยได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต่ ำ     
 ๔. ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม  เป็นโอกำส  คือ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  เป็น
ปัจจัยที่ เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  กล่ำวคือ  สังคม  ภูเก็ตมีประเพณี  วัฒนธรรมมีควำม
หลำกหลำย  เช่น  เทศกำลถือศีลกินผัก   พ้อต่อ  และกำรแต่งกำยพื้นเมือง  เช่น  กำรแต่งชุดบำบ๋ำ  ท ำให้
นักเรียนมีควำมรักควำมภำคภูมิใจ  ในท้องถ่ิน   มีสภำพกำรคมนำคมที่สะดวก ท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถรับส่ง
นักเรียนได้ตำมควำมสะดวก   ส่วนอุปสรรค  คือ  ด้ำนวัฒนธรรมมีกำรรับวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติเข้ำมำท ำให้
นักเรียนมีพฤติกรรม           ที่เปลี่ยนไป เช่น  กำรเลือกรับประทำนอำหำรจำนด่วน  กำรแต่งกำย  กำรใช้
ภำษำ  ครอบครัวของนักเรียนส่วนมำกมีสภำพหย่ำร้ำง  ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดำมำรดำ  ตลอดจนพื้นฐำน
กำรศึกษำของผู้ปกครองค่อนข้ำงต่ ำ  สภำพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีห้ำงสรรพสินค้ำ  ร้ำนเกม  โรงแรม  
สถำนบันเทิง สภำพกำรจรำจรคับค่ังในช่วงเวลำเช้ำ และ เย็น ส่งผลต่อควำมไม่ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน



๔๔ 
ของนักเรียน ปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลต่อกำรเรียน และกำรปกครองนักเรียน  มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
หมู่เยำวชนค่อนข้ำงสูง   
 5. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี  เป็นโอกำส   คือ  มีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ที่สำมำรถหำได้ง่ำย  มีร้ำนจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย    มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต แบบ  Fiber  obtic    ด้ำนอุปสรรค นักเรียนน ำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่เหมำะสม มี
ร้ำนเกมจ ำนวนมำก  ท ำให้นักเรียนติดเกม 

ตำมปัจจัยทั้ง  5   ด้าน  สรุปได้ว่ำโรงเรียนวิชิตสงครำมมีปัจจัยที่เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค  คือ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  กล่ำวคือ สังคม  
ภูเก็ตมีประเพณี  วัฒนธรรมมีควำมหลำกหลำย  เช่น  เทศกำลถือศีลกินผัก   พ้อต่อ และกำรแต่งกำยพื้นเมือง  
เช่น  กำรแต่งชุดบำบ๋ำ  ท ำให้นักเรียนมีควำมรักควำมภำคภูมิใจ  ในท้องถ่ิน  มีสภำพกำรคมนำคมที่สะดวก 
ท ำให้ผู้ปกครองสำมำรถรับส่งนักเรียนได้ตำมควำมสะดวก  มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำร  และ
กำรจัดกำรศึกษำ ผู้ปกครองมีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ที่
สำมำรถหำได้ง่ำย  มีร้ำนจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย    มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต แบบ  Fiber  
obtic     มีกำรใช้ DLIT ในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีสภำพเศรษฐกิจ
ที่ดี  มีอำชีพที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอำชีพบริกำร  มีห้ำงร้ำนจ ำนวนมำกสะดวกต่อกำรใช้จ่ำย  บริเวณรอบ ๆ 
โรงเรียน    มีกำรขยำยตัวทำงภำคธุรกิจ  ท ำให้ง่ำยต่อกำรระดมทุน  โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน  ด้ำน
งบประมำณท ำให้เกิดกำรคล่องตัวในกำรจัดกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  และองค์กรเอกชน   ร่วมถึง  
พ.ร.บ.กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ท ำให้นักเรียนได้เรียนทุกคน  และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนวิชิตสงครำม 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนใน
ลักษณะ “เอื้อและแข็ง” คือ โรงเรียนมีปัจจัยภำยนอกเอื้อในทุกๆ ด้ำน ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ  กำรเมืองและกฎหมำย เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้   ส่วนโครงสร้ำง และนโยบำย ผลผลิต และกำร
บริกำร บุคลำกร งบประมำณ อำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ กำรบริหำรจัดกำร  ยังอ่อนบ้ำงในบำงส่วนท ำ
กำรบริหำรงำนของโรงเรียน  โดยเฉพำะด้ำนบุคลำกร  ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน   แต่
อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนยังมีอุปสรรคและจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ในเรื่อง บุคลำกรที่มีกำร
ย้ำยสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง   ด้ำนอำคำรประกอบและแหล่งเรียนรู้ที่ขำดและใช้
งำนอย่ำงไม่เติมประสิทธิภำพ เช่น ห้องปฏิบัติกำร เพิ่มพื้นที่สีเขียวส ำหรับพักผ่อน และปรับปรุงวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครู โดยเน้นกำรใช้สื่อ ICT  ,  DLIT  พัฒนำกระบวนกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นระบบ  

๒.๒ ข้อเสนอแนะของ  สมศ.  ระดับปฐมวัย 
  ๒.๒.๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยครูควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน  ครู
ทุกคนร่วมวิเคราะห์สาเหตุผลการสอบ O-NET ของผู้เรียน รวมทั้งสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน ให้เห็นความส าคัญของสถานศึกษา  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน  โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนมีความรักและรูร้ักค้นหาความรู้อยู่เสมอ  เช่น กิจกรรมหนอนหนังสือน้อย  ซึ่งให้ผู้เรียนได้จดบันทึกสิ่งที่
ได้จากการอ่านอย่างต่อเนื่อง 



๔๕ 
 

๓. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมใหม้ีการเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ 
นอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  โดยจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผูเ้รียนได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน 

๔. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบสืบสวน สอบสวน ส่งเสริมให้มีการท าผลงาน ช้ินงาน จากการ
เรียนการสอนที่เน้นทกัษะการคิดที่หลากหลายเป็นรูปธรรมมากข้ึน  และปริมาณความก้าวหน้าทางการคิดของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรด้วยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

๕. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   
มีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์  ควรได้รับการติดตามดูแล  โดยการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อร่างกายที่แข็งแรงและผู้ที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ควรได้รับค าปรึกษาในเรื่องการรับประทานอาหารและ
ควบคุมอาหารด้วยตนเอง  เพื่อผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน 

๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมและ 
สร้างจิตสาธารณะในการพัฒนาอาคารสถานที่ ตามเขตพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะและสร้างองค์
ความรู้ เช่น ความรู้เรื่องพืช นก แมลง ภายในบริเวณสถานศึกษาโดยส ารวจโครงการตามแต่กรณี  เพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

๗. สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน“ความมีวินัย”ซึ่งควรมี
การด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชน 

๘. สถานศึกษาควรธ ารงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีลูกเสือ” ให้ชุมชน และองค์กรภายนอกทราบอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

๙. สถานศึกษาควรธ ารงรักษาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างยั่งยืน และควร
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มาด าเนินการต่อไป 
 

๒.๒.๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษามีประสิท ธิภาพของการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระ
งานทั้งด้านกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความรอบคอบและปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและจัดให้มีปฏิทินหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ชัดเจน และติดตาม
การปฏิบัติงาน ให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย และรายงานผลการประชุมให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีการประชุม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 



๔๖ 
๒. สถานศึกษามีผลส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว แต่ควร

ด าเนินการจัดโครงการตามแผนให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งด าเนิน
โครงการให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน 

๒.๒.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. สถานศึกษาควรน าผลจากการพัฒนาครูในวิชาที่สอน หรือวิชาครูตามที่คุรุสภาก าหนด  

(ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี)  และน าผลการประเมนิแผนการจัดการเรยีนรู้ การจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบ
วัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 
๒. ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๒.๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้วแต่ควรส่งเสริมให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมีการประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี นวัตกรรมหรือตัวอย่างการ
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑. โครงการค่ายลูกเสือก าหนดเป้าหมายใหผู้้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้ร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสอืทุกคนเชิงคุณภาพผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๒. โครงการอบรมลูกเสือมีเป้าหมายอบรมหัวหน้าหมู่ รองนายหมู่ ในช่วงช้ันที่ ๒ – 
๓ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพงึประสงค์ 

๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ
ปัจจัยภายในอ่อน กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อสถานศึกษาได้แก่ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยด้านที่เป็นโอกาสมากที่สุด คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านที่เป็น
อุปสรรคมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา คือ  ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านงบประมาณ โดยปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนที่สุด คือ ด้านผลผลิต
และบริการ และด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการและด้านอาคารสถานที่ 
 อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

๒.๔  ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกำศ ณ วันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้

ก ำหนดดังนี ้



๔๗ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพฒันำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง”  

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร พัฒนำประเทศตำมวิสัยทัศน์ไว้   ๖ ยุทธศำสตร์ คือ  
๑. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
๒. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม  
๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ 

 
๒.๔.๑ กระทรวงศึกษำธิกำร 

  กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำในปงีบประมำณ  2563   มีควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรฐับำล  รัฐมนของตรี
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นดังนี ้

หลักกำร 
1. ให้ควำมส ำคัญกบัประเด็นคุณภำพและประสทิธิภำพในทุกมติิ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บรหิำรทกุระดบั ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทกุประเภทและเป็นกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต 

2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลกั องค์กรมหำชนในก ำกับของรัฐมนตร ี
กระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสงักัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่ภูมิภำคให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อด ำเนินงำนปฏิรปูกำรศึกษำร่วมกบัภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชน ตำม
นโยบำยประชำรัฐ 
 ระดับก่อนอนุบำล 
  เน้นกำรประสำนงำนร่วมกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำน
สุขภำพและโภชนำกำร และจัดแระสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบำล 
  เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนำทักษะที่
ส ำคัญต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 ระดับประถมศึกษำ 
  มุ่งค ำนึงถึงพำหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ  ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย  ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
2. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น 
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถ่ิน(ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำก 

ประสบกำรณ์จรงิหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผำ่นกำรลงมือปฏิบัติ  และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกที่สุด 

5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์(Coding) 



๔๘ 
8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน

และ 
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม และสำธำรณะ 

ระดับมัธยมศึกษำ 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) และ 
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำที่สำม) 

2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงทักษะพื้นฐำนทีเ่ช่ือมโยงสู้กำรสร้ำงอำชีพและกำรมี 
งำนท ำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู้นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 

1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับ 
นโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท ำฐำนข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษำที่กำรให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเป็นเครือ่งมอืในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำร 

บริหำรจัดกำร 
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อ 

กฎหมำย ให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 
  5.  ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนสนับสนุนทรัพยำกร  งบประมำณ อัตรำก ำลังควำม
ต้องกำรจ ำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรด ำเนินกำรร่วมกับหน่วย 
จัดกำรศึกษำ 
  7.  เร่งทบทวน  (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสำระส ำคัญ
ให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 
  8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดในกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน  เช่น จ ำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง  ซึ่ งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน  ให้พิจำรณำ
สื่อสำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วำงแผนใช้อัตรำก ำลังครู  โดยเฉพำะครูอนุบำล   ให้มีประสิทธิภำพ  และจัดท ำแผน
ประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งจัดหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของ
ผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  11.  ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจ
รำชกำร  ติ ดตำม  ป ระเมิ นผ ล ในระดับนะ โยบ ำยและจั ดท ำรำยงำน เสนอต่อรัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 

๒.๔.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 



๔๙ 
 

เพื่อใหก้ำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศไทยพฒันำไปในทิศทำงทีส่อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนกำรปฏิรปูประเทศ นโยบำย
รัฐบำลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดก้ ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดงันี้  

วิสัยทัศน์  “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สูส่ังคมอนำคตที่ยัง่ยืน”  
พันธกิจ  

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง ใน 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข  

3. พัฒนำผูเ้รียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพือ่สร้ำงขีดควำมสำมำรถ ใน 
กำรแข่งขัน  

3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผูเ้รียนให้มสีมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ใน 
ศตวรรษที่ ๒๑   

4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผูเ้รียนทกุคนได้รับบริกำรทำง  
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  

๕.  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหเ้ป็นมอือำชีพ  
6.  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ  
     เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน (Sustainable Development     
     Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้  
    เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุง่สู ่Thailand ๔.๐  

เป้ำหมำย  
1. ผู้เรียนมีควำมรกัในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องตอ่บ้ำนเมอืง มหีลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น ซือ่สัตย์ สจุริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินยั รักษำศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนทีม่ีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ 
และอื่น ๆ ได้รับกำรพฒันำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ   

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ  มี 
สมรรถนะตำมหลกัสูตร และคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย   
มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมอืง  พล
โลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสูส่ำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผูพ้ิกำร) กลุม่ชำติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส  และกลุม่
ที่อยู่ในพื้นทีห่่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ  

๕. ผู้บรหิำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และ 
จรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

๖. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสรมิคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ตำมหลัก
ปรัชญำ ของเศรษฐกจิพอเพียง ๗. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบรูณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มี



๕๐ 
ระบบข้อมลูสำรสนเทศ ที่มปีระสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในกำรขับเคลือ่นคุณภำพกำรศึกษำ  
 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยยึดหลักของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ใน
อนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และสอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูป
ประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนกำรศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  
นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์  
นโยบำยที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ   มีมำตรฐำนและลด 
ควำมเหลือ่มล้ ำทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 

มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
 

นโยบำยท่ี ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
เป้ำประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกคนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข  

๒. ผู้เรียนทุกคนมทีัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มหีลกัคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสำธำรณะ มจีิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สจุริต มัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรกัษำศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกบัภัยคุกคำม ทุกรปูแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ ทรัพยส์ิน กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ขตพัฒนำพเิศษเฉพำะกจิจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพฒันำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคลอ้งกบับริบทของพืน้ที่  

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ฉพำะ กลุม่ชำติพันธ์ุ กลุ่มผู้ดอ้ยโอกำส และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที่ ห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแกง่ เป็นต้น ได้รับกำรบริกำร ด้ำนกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมอืง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสตัย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบออ้มอำรี มีวินัย 
และรักษำศีลธรรม  



๕๑ 
 

๓. ร้อยละของผูเ้รียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรบัมือ กับภัยคุกคำมทุกรปูแบบ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรนุแรง กำรคุกคำม ในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนำพเิศษเฉพำะกจิจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพฒันำ
อย่ำงเตม็ศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคลอ้งกบับริบทของพืน้ที่  

๕. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นทีเ่ฉพำะกลุ่มชำติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นทีสู่ง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รบักำรบรกิำร ด้ำนกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกบับริบท ของพื้นที่  

๖. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ พระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรสีินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำ ของเศรษฐกจิพอเพียง ไป
พัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี ประสทิธิภำพ  

๗. จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิง่แวดล้อม และจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลกัของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มหีลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดี ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

นโยบำยท่ี ๒  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพฒันำทักษะ วิชำชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
๓. ผู้เรียนไดร้ับโอกำสเข้ำสูเ่วทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  

ตัวชี้วัด  
๑. จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทกัษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ ำเป็นใน

ศตวรรษที่ ๒๑   
๒. ผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน  

(Reading Literacy) ด้ำนกำรรูเ้รื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง วิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีศักยภำพได้รบัโอกำสเข้ำสู่เวทกีำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 

นโยบำยท่ี ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและสรำ้งเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
เป้ำประสงค์  

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีกำรพฒันำ ที่สอดคล้องกบัแนวโน้ม
กำรพัฒนำของประเทศ   

๒. ผู้เรียนไดร้ับกำรพฒันำตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถ ทีส่อดคล้องกบั
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถงึกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น ำไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนไดร้ับกำรพฒันำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนไดร้ับกำรพฒันำเต็มตำมศักยภำพ เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  มีทักษะอำชีพที่

สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของประเทศ   
๕. ผู้เรียนไดร้ับกำรพฒันำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มสีุขภำวะที่ดี สำมำรถ

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  



๕๒ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ใหค้ ำปรึกษำข้อเสนอแนะ กำรเรียนรูห้รือ

ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ ๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำง ด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม  
ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทกัษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)   
๒. ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศกึษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ พื้นฐำน

ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑท์ี่ก ำหนด  
๓. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำ

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชำเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ   
๔. ร้อยละผูเ้รียนทีจ่บกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปทีี่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มี

ทักษะกำรเรียนรู้ทีเ่ช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด  และควำมต้องกำรของตนเอง มทีักษะ
อำชีพที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินทีเ่หมำะสมและน ำไป
ปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมทีักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข มี
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ ด ำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  

๗. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู ้

 

นโยบำยท่ี ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ   
เป้ำประสงค์  

๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ 
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ  

๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบรบิทของพื้นที่  
๔. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้อง กับสภำพ

ข้อเท็จจรงิ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกจิ และที่ตัง้ ของสถำนศึกษำ  
๕. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแกส่ถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพือ่ให้ สถำนศึกษำ

บรหิำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  
๖. น ำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือใหผู้้เรียนได้มีโอกำส เข้ำถึงบรกิำร

ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนบัสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสทิธิ กำรได้รับกำรศึกษำที่

มีคุณภำพของประชำชน  
 
 

ตัวชี้วัด  
๑. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รบัจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ

ข้อเท็จจรงิ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกจิ และที่ตัง้ของสถำนศึกษำ 
และควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษส ำหรบัผู้พกิำร  



๕๓ 
 

๓. ผู้เรียนไดร้ับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับกำรสนบัสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน  

๕. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และ
พื้นที่ ๖. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร จัด
กิจกรรมกำร 

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  
๗. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีนและกำรแนะแนว ที่มีประสิทธิภำพ  
๘. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำร วำงแผนจัดกำร

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 

นโยบำยท่ี ๕  ด้ำนกำรจดักำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์  

๑. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รบักำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   

๒. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมลู ด้ำนควำมรู้ เรือ่ง  
ฉลำกสเีขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐  

๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซือ้จัดจ้ำงทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กจิกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  กำรผลิตและบรโิภค 

สู่กำรลดปริมำณคำรบ์อนในโรงเรียนคำรบ์อนต่ ำสู่ชุมชนคำรบ์อนต่ ำ  
๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทกุ

โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรบัปรุงและพฒันำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบททีเ่ป็นแบบอย่ำงเอื้อหรอืสนบัสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรยีนและชุมชน  

๖. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จำก ๒๒๕ เขต  มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม   

๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพือ่ลดปริมำณขยะ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยกุต์ใช้ในกำรผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
๙. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทีเ่ป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัด 
๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน  เช่น กำรส่งเสรมิอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  

๒. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรปูผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ และมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมสีว่นร่วมและกำรน ำขยะ มำใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  



๕๔ 
๔. นักเรียนเรียนรู้จำกแหลง่เรียนรู้ มกีำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำน

กำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้  และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถำนศึกษำมกีำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำรบ์อนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมลูของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

๖. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำ งำนวิจัยด้ำนกำร
สร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มได้ 

๗. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสือ่นวัตกรรมทีผ่่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนไดต้ำมแนวทำง  Thailand ๔.๐  

๘. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรบัปรุงและพัฒนำบุคลำกร  และสถำนที่ให้เป็น
ส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

 

นโยบำยท่ี ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์  

๑. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอสิระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ครอบคลมุ 
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนกำรบรหิำรงำนทั่วไป  

๒. หน่วยงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงำนให้มี
ควำมทันสมัย พรอ้มทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  เป็นหน่วยงำนทีม่ีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อใหส้ถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๓. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปรง่ใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  บรหิำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล   

๔. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ  เพื่อเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผูเ้รียน  

๕. หน่วยงำนทุกระดับ พฒันำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

 
ตัวชี้วัด  

๑. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ   
๒. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง  ได้รับกำรพฒันำใหเ้ป็น

หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คลอ่งตัวสงู พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มหีน้ำทีส่นับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพครอบคลมุทุกต ำบล  

๓. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสงักัดทกุระดบัมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทจุริต  และประพฤติมิชอบ 
บรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทกุระดบั ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสงักัดมรีะบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสงักัด 



๕๕ 
 

๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมลูผูเ้รียนรำยบุคคลที่สำมำรถเช่ือมโยงกบัข้อมลูต่ำง ๆ น ำไปสูก่ำร
วิเครำะหเ์พื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)  

๘. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอรม์ ดิจิทลั (Digital 
Platform) เพื่อสนบัสนุนภำรกิจด้ำนบรหิำรจัดกำรศึกษำ  

๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศทีส่ำมำรถใช้ในกำรวำงแผน กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 

มีประสิทธิภำพ 

 ๒.๔.๓  ยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

  วิสัยทัศน์ 
  “ภูเก็ตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่นานาชาติระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่หลักธรรมาภิบาล” 
  พันธกิจ 
   ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถ่ินและ
ในระดับนานาชาติ 
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่
รู้ ใฝ่เรียน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   ๕. ส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
   ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา
ให้ทันสมัยสอดคล้องตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. หน่วยงานและสถานศึกษามี ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๒. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในระบบท้องถ่ินและ
ในระดับนานาชาติร่วมเป็นเครือข่ายทางการศึกษา 
   ๓. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   ๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของบริบท
เชิงพื้นที่ 



๕๖ 
   ๕. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   ๖. หน่วยงานสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการ
ในการจัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
   ๗. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๘.หน่วยงานสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตาม
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษาจากเครือข่าย  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒. ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการ 

ของบริบทพื้นที่ 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
๔. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ตลอดชีวิต 
   ๒. ร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
และสภาพภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในระดับท้องถ่ินร่วมเป็นเครือข่ายทางการศึกษา 
   ๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ผู้เรียน
มีศักยภาพ ความเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ) 
   ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
   ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
   ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่
ทันสมัยสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 



๕๗ 
 

๒.๔.๔ นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” 

  
พันธกิจ 

  ๑. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐานสูสากล 

  ๒. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่สากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  ๕. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคสวน 

  จุดมุ่งหมายขององค์กร 
   “ คนส าราญ  งานส าเร็จ” 
  ค่านิยมขององค์กร 
   “รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม” 

เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐานสู่สากล  
  ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพ 
   ๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
๒.๔.๕  โรงเรียนวิชิตสงคราม 
ได้ก ำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวิชิตสงครำม 
กำรจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำน พฒันำกำรเรียนรู้สูส่ำกล ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ

พอเพียง  สร้ำงคุณธรรมตำมวิถีลูกเสือ 
 



๕๘ 
พันธกิจ 

๑. จัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง ในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. พัฒนำผูเ้รียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำร
แข่งขัน  

๓. พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑   
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลือ่มล้ ำ ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริกำรทำง กำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึงและเท่ำเทียม  
๕. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหเ้ป็นมืออำชีพ  
๖. จัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ เศรษฐกจิ

พอเพียง  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลกัของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมวิถีลูกเสือ 
๒. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพเิศษด้ำนวิชำกำรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศกัยภำพ   
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู้ มีควำมรู้  มีทักษะ  มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ก้ำวสู่สำกล 
  ๔. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ  

5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงเสรมิคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ตำมหลกัปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
๒. จัดกำรศึกษำเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรพัยำกรวัยเรียนทกุช่วงวัย  ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
๔. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพ  มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง 
กำรศึกษำ  

 ๕. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๑  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ท่ี 

1. พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ ตลอดจนรูจ้ักวิธีกำรโดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน 



๕๙ 
 

กำรศึกษำ ของพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว  และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณำกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. ส่งเสริมกำรจัดบรรยำกำศสิง่แวดล้อม  จัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึง 
ควำมรักในสถำบันหลกัของชำติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ 

3. ยกระดับมำตรกำร แนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดและภัยคุกคำมรปูแบบใหม่ ใน
สถำนศึกษำ 

4. มุ่งเน้นพฒันำสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย  
5. ยกระดับกำรพฒันำระบบกำรดูแล  ติดตำม  และช่วยเหลือผูเ้รียน  
6. เสรมิสร้ำงรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู ้กำรวัด และประเมินผลที่ 

เหมำะสมส ำหรบักำรพฒันำศักยภำพผูเ้รียน 
7. ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทกัษะวิชำกำร  

ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับท้องถ่ิน 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๒ จัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี 

1.  ยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ และควำมถนัด  
2.  มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ ผ่ำนกจิกรรมกำรปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน 

ระบบดิจิทลั  
3. มุ่งเน้นจัดกจิกรรมพฒันำสุขภำพ และอนำมัย ให้ผูเ้รียนเป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทัง้ 

ร่ำงกำยและจิตใจ  
4. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อพฒันำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ 

ทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ  
5. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ปรับเปลี่ยน 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แกผู่้เรียนตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดของผูเ้รียน  
6. ยกระดับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใหผู้้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะด้ำนกำรสื่อสำร

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ เพิ่มเติมอย่ำงนอ้ย ๑ ภำษำ  
7. พัฒนำวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำม

สมรรถนะรำยบุคคล  
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๓   พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ในวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ ์
1. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดบัปฐมวัยในรูปแบบทีห่ลำกหลำย จัดกำร

เรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข   จัดสภำพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนใหเ้อื้อต่อกำรเรียนรู ้

2. พัฒนำอำคำรสถำนที่  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สนำมเด็กเล่นให้ได้มำตรฐำน มีควำม
ปลอดภัย สำมำรถจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ    

3. ส่งเสริมและพฒันำ กำรจัดหำสื่อ อปุกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มมีำตรฐำน และควำม
ปลอดภัย   

4.  ส่งเสรมิและพัฒนำ เด็กปฐมวัยให้มสีุขภำวะที่ดี ร่ำงกำยสมบรูณ์ แข็งแรง ปรำศจำกโรค 
ภัย ไข้ เจ็บ    



๖๐ 
5.  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผูป้กครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน เพื่อกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ    
6. ส่งเสริมครูในพัฒนำศักยภำพ คุณภำพผู้เรียนใหเ้รียนรูผ้่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัตจิรงิ 

(Active Learning)  ,  กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุง่เน้นกรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดใน
ลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) , จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และ
สังคม (Social and Emotional Learning : SEL)   , จัดกำรเรียนกำรสอนเพือ่เพิม่ทักษะกำรคิด 
แบบมเีหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   , ส่งเสรมิครูใหจ้ัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร ๕ ข้ันตอน 
หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS)    

7. ส่งเสริมกำรจัดกจิกรรมกำรแนะแนวด้ำนศึกษำต่อ  ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ตำมควำม
ถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของผูเ้รียน เพื่อเป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนชีวิต มี
ทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข      

8. ด ำเนินกำรให้ผูเ้รียนได้รบัประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องตำมหลกัโภชนำกำร 
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง    

9. จัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนผ่ำนระบบดิจทิัล (Digital Learning Platform)  เพื่อ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  

 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๔  สร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ      มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ ์
๑. สร้ำงโอกำสใหผู้้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำน

เดียวกัน  
๒. สนับสนุนผูเ้รียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม 

สอดคล้องกบัสภำพข้อเท็จจรงิ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกจิ และที่ตัง้ของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ ำเปน็พิเศษส ำหรับผู้พิกำร  

๓. ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รบักำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิิทลั (Digital Device)  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  

๔. สนับสนุนครูให้ได้รบัวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ให้แกผู่้เรียน  

๕. พัฒนำสถำนศึกษำให้มมีำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่  
๖. ส่งเสริมสถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๗. ยกระดบัสถำนศึกษำใหม้ีระบบกำรดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนกัเรียนและกำรแนะแนว 

ที่มีประสทิธิภำพ  
๘. พัฒนำระบบฐำนข้อมลูประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำร วำงแผนจัดกำร

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์

๑. ส่งเสริมสนองนโยบำยและจัดกจิกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน  เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมจีำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  

๒. สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม โดยกำร
สอดแทรกในสำระกำรเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้อง มีกำรคัดแยกขยะ และน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรปูแบบ



๖๑ 
 

ผลิตภัณฑ์และพลงังำนเพื่อลดปริมำณขยะ  ปรมิำณคำร์บอนในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปรมิำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนินกจิกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำ
และที่บ้ำน และข้อมลูของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่ำงรปูแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
ด ำเนินกำรจัดท ำ งำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสือ่นวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด
มำประยกุต์ใช้ ในโรงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำม
แนวทำง  Thailand ๔.๐  

๖. ปรับปรุงและพฒันำสถำนศึกษำ  บุคลำกร  และสถำนที่ให้เป็นโรงเรียนสเีขียวต้นแบบ มี
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี  ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ ์

1. สนับสนุนให้มีควำมเป็นอสิระในกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำครอบคลมุทุกกลุม่งำน 
2. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรให้มีควำมทันสมัยอย่ำงมปีระสิทธิภำพตำม 

หลักธรรมำภิบำล 
3. พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้ในกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำร  
จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
๑.๒ โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
๑.๓ สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
๑.๔ สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
๒.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 

สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
๒.๒ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
๒.๓ ผู้เรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
๒.๔ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน  
๒.๕ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม ี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มข้ึน  



๖๒ 
๒.๖ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว  

และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต  
๒.๗ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 

การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
๒.๘ ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

๓.๑ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
๓.๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
๓.๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ  

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

เป็นรายบุคคล ได้แก่  
๔.๑ ผู้พิการ  
๔.๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
๔.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
๔.๔ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
๔.๕ ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการ 

คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 

สื่อสารที่ทันสมัย  
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตาม ความพร้อม
ของโรงเรียน  

๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๑.๕ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  



๖๓ 
 

๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ  เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 ๒. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 ๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพฒันาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 ๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น  ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ 

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข  

ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล  

(Educational Maps)  
๑.๕ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๖ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา  
๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ 

ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ  
๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน  



๖๔ 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี 
ผลงานเชิงประจักษ์  

๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๑.๑๒ หนว่ยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๒. หน่วยงานทุกระดับ สง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ สง่เสรมิใหทุ้กภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ สง่เสรมิการระดมทรพัยากรในการจัดการศึกษา  
๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ รบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อปรบัปรุงพฒันาการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รำยละเอียดโครงกำร และงบประมำณ 

รำยละเอียดงบประมำณ 
ตำมที่ได้จัดสรรงบด ำเนินจำกปี ๒๕๖2  มีงบเหลือจ่ำยทีส่ำมำรถใช้ได้สองปีงบประมำณ  จ ำนวน 

6,258.58   บำท  งบประมำณที่ได้จัดสรรจำกรำยหัวนักเรียนข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน 2562 ได้รับจัดสรรจำก
นักเรียน  931 คนและยอดยกมำ ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖2 ที่คำดว่ำจะได้รับ จ ำนวน 2,466,200. บำท 
ดังนั้นมีงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทั้งหมด 2,472,458.58 บำท งบกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน 
719,543.89 บำท และเงินรำยได้ที่มี จ ำนวน 54,861.23 บำท และคำดว่ำจะได้รับ 100,000. บำท  
รวมเป็นเงินรำยได้  874,405.12  บำท  รวมงบประมำณในกำรด ำเนินงำนทัง้สิ้น  3,346,864.47 บำท 
ซึ่งแบง่งบประมำณในกำรด ำเนินงำนดังนี้  
  

1. งบด ำเนินงำน 
-  ค่ำสำธำรณูประโภค        371,155.00  บำท 
-  ค่ำวัสดุกลำงส ำหรับส ำนักงำน      ๒0๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
-  ค่ำซ่อมแซมอำคำรสถำนที ่      23๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
  รวมงบประมำณ       801,155.00 บำท 

2. แผนงำนบริหำรท่ัวไป  ร้อยละ 20 เป็นงบประมำณ   334,260.72  บำท 
-  งำนบรหิำรทั่วไป    
   พัฒนำระบบบรหิำรกำรจัดกำรศึกษำ 100,000.00 บำท 
-  งำนบุคลำกร     
   ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปรำชกำร  200,000.00 บำท 
-  งำนงบประมำณ    
   โครงกำรพัฒนำงบประมำณ  10,000. บำท 

  -  งำนกิจกำรนักเรียน   24,260.72 บำท 

3. แผนงำนบริหำรงำนวิชำกำร  ร้อยละ 73  เป็นงบประมำณ   1,220,051.61  บำท 
-  งบบุคลำกร  
ค่ำจ้ำงครสูอนภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน ๑  คน  เป็นเงิน  198,000.00 บำท 

 ค่ำจ้ำงครสูอนชำวจีน จ ำนวน ๑  คน  เป็นเงิน  236,500.00 บำท  
  -  งบประมำณทีเ่หลือใช้ท ำโครงกำร   785,551.61 บำท 

-  งบกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนใช้ท ำโครงกำร  719,543.89 บำท  
รวมงบใช้ท ำโครงกำร          1,939,595.50 บำท 

4. แผนงำนงบส ำรองจ่ำย  ร้อยละ 7  เป็นงบประมำณ  116,991.25  บำท 
   

5. งบรำยไดส้ถำนศึกษำ      54,861.23 บำท  
  -  รำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับ    100,000.00 บำท 
    รวมเงินรำยได้สถำนศึกษำ  154,861.23   บำท   
  
 



๖๖ 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๑ จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและ
หลักสูตรลูกเสอืน้อย 

9,000. ครูมูด้ำ 
ครูจันทนำ 
ครูวำสนำ 

1 (1.1) (1.2) 
2 (1.1) (1.2) 

2 โครงกำรยกระดับคุณภำพกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

9,000. ครูอมรรัตน์  
ครูสุพรรณี   
ครูหน่ึงฤทัย 

1 (1.1) (1.2) 

3 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีลูกเสือ 409,143.89 ครูอมรรัตน์ 1 (1.2)    
3 (3.1) 

4 โครงกำรกจิกรรมวันส ำคัญ 50,220. ครูรัชนก 
ครูนูรีเย๊ำะ 
ครูรวิภำ 

1 (1.1) (1.2) 
3 (3.3)  (3.4) 
(3.5) 

5 โครงกำรรกัสุขภำพ 1,800. ครูเกษรำวดี   
ครูสำยฟ้ำ  
ครูสมพร 

1 (1.1) (1.2) 

6 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงภูมิทัศน ์อำคำร
สถำนที่ ภำยในสถำนศึกษำ 

76,000. ครูฮำดี้ย์ 
ครูทวีศักดิ์ 

2 (2.1) (2.2) 
(2.5) 
 

7 โครงกำรนิเทศแบบกลัยำณมิตรและ
ห้องเรียนองค์รวม 

21,000. ครูมูด้ำ 
ครูจันทนำ 
ครูหน่ึงฤทัย 

2 (2.2) (2.3) 
3 (3.4) 

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

18,000. ครูจันทนำ 
ครูอรุณรุ่ง 
ครูสรำวุธ 
ครูมูด้ำ  
ครูชิดชนก 

1 (1.1) 

9 โครงกำรสง่เสรมิทักษะวิชำชีพส ำหรบั
นักเรียน 

5,400. 
 

ครูนงลักษณ์ 
ครูภัทรำวดี 
ครูอำรีรัตน์ 

1 (1.2) 
3 (3.1) 
 

10 โรงเรียนสีขำว 30.000. ครูปรีดำ 
ครูดุจดำว 
ครูอำรีรัตน์ 

2 (2.1) (2.2) 
3 (3.1) (3.3) 

รวมงบประมำณ 629,563.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๒ จัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

1 โครงกำรเรียนรูสู้่โลกกว้ำงให้สิง่รอบข้ำงเป็น
ครู (ประถมศึกษำปีที่ 1-3) 

41,625. ครูธันย์ชนก 
ครูจินตนำ 
ครูกฤตยำ 

1 (1.2) 
2 (2.4) 

2 โครงกำรเรียนรูสู้่โลกกว้ำงให้สิง่รอบข้ำงเป็น
ครู (ประถมศึกษำปีที่ 4-6) 

45,600. ครูนงลักษณ์ 1 (1.2) 
2 (2.4) 

3 โครงกำรเรียนรูสู้่โลกกว้ำงให้สิง่รอบข้ำงเป็น
ครู (มัธยมศึกษำปีที่ 1-6) 

230,000. ครูฮำดี้ย์ 
ครูวัลลภำ 

1 (1.2) 
2 (2.4) 

4 โครงกำรสง่เสรมิควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวง
โยธวำทิต 

200,000. ครูสุวิทย์ ครูนิตยำ 1 (1.1) (1.2) 

5 โครงกำรเรียนรูสู้่โลกกว้ำงให้สิง่รอบข้ำงเป็น
ครู (ระดับปฐมวัย)   

25,000. ครูรวิภำ 1 (1.2) 
2 (2.4) 

6 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

60,000. ครูวิรัช  ครูอิสรำ 
ครูติณภัทร 

1 (1.1) 
2 (2.6) 
3 (3.2) 

7 โครงกำรกีฬำต้ำนยำเสพติด  “วิชิตเกม” 100,000. ครูสมพร 1 (1.2) 

8 โครงกำรยกระดับคุณภำพผูเ้รียนเพื่อทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT และ O-NET ) 

9,000. ครูเฉลิม  ครูมูด้ำ 
ครูหน่ึงฤทัย 

1 (1.1) (1.2) 
3 (3.1) (3.5) 

9 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 90,000. ครูมูด้ำ 
ครูจันทนำ 

1 (1.1) (1.2) 
2 (2.2) 

10 โครงกำรรกัษ์ภำษำไทย 12,000. ครูนูรีเย๊ำะ   
ครูรัชนก 
ครูขวัญใจ 
ครูนันทวัน 

1 (1.1) (1.2) 

11 โครงกำรสง่เสรมิศักยภำพนักเรียนด้ำน
นำฏศิลป์ 

36,000. ครูนิตยำ  
ครูรัตติกำนต์ 

1 (1.2) 

12 โครงกำรสือ่สำมมิติ สร้ำงสรรค์บูรณำกำร
หรรษำ 

13,875. ครูธันย์ชนก 
ครูสุลำวัลย์ 
ครูดวงนภำ 

2 (2.4) 
3 (3.2) 

13 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะกำร
อ่ำนกำรเขียนนักเรียน ป.๗ 

9,000. ครูฌฉลิม 1 (1.1) 
2 (2.3) 

14 โครงกำรสง่เสรมิกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำญี่ปุ่น 

198,000. ครูวันทนำ 2 (2.4) 

15 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรูสู้่สำกล  
( จัดจ้ำงครูอำสำสมัครจีน ) 

236,500. ครูธนีพร 1 (1.1) (1.2) 
2 (2.2) 

16 โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

130,000. ครูอรุณรุ่ง 
ครูกุลดิษฐ์  
ครูเฉลิม  
ครูหน่ึงฤทัย 
 

1 (1.1) 



๖๘ 
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

17 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำร
พัฒนำผูเ้รียนอย่ำงยั่งยืน 
 

18,000. ครูอธิพงษ์   
ครูจันทนำ 
ครูดุจดำว   
ครูอภิรักษ์   

1 (1.1) (1.2) 
2 (2.3) 

รวมงบประมำณ 1,454,600. 

 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และบุคลกร 
ทำงกำรศึกษำ 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง มฐ. 

1 โครงกำรสง่เสรมิศักยภำพผูเ้รียนระดับ
ปฐมวัย 

12,300. ครูวำสนำ 1(1.1) (1.2) 
(1.3) 
(1.4) 
2 (2.1) (2.6) 
3 (3.1) (3.2) 
(3.4) 

2 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดสู่กำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑   

12,000. ครูดุจดำว 
ครูศิริพักตร์ 
ครูสรำวุธ 

1 (1.1)  (1.2) 
2 (2.4) 
3 (3.2) 

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

86,000. ครูวันทนำ 2 (2.3)  (2.4) 

4 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มทักษะ
กำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน 
(Coding) 

12,000. ครูอิสรำ 
ครูวิรัช 
ครูติณภัทร 

1 (1.1) 
2 (2.6) 
3 (3.2) 

5 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวเพื่อกำรพฒันำ
ศักยภำพผู้เรียน 

12,300. ครูอำรีรัตน์ ,  
ครูวัลลภำ 

1 (1.1) (1.2) 
2 (2.2) 

6 โครงกำรอำหำรกลำงวัน 10,000. ครูจินตนำ 1 (1.2) 
2 (2.1) (2.2) 

รวมงบประมำณ 144,600. 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 สร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

1 โครงกำรวิชิตวิชำกำร เปิดบ้ำนวิชิต (Wichit 
Open House)  

30,000. ครูมูด้ำ , ครูอรุณรุ่ง 
 

1 (1.1) (1.2) 
2 (2.1) (2.3) 
3 (3.5) 

2 โครงกำร ส่งเสริมประสิทธิภำพสถำนศึกษำ  
(ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ) 

1,800. ครูจันทนำ 
ครูวำสนำ   
ครูเฉลิม 

2 (2.1) (2.2) 

3 โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน  
ด้วยกระบวนกำรสภำนักเรียนโดยยึดหลกั
ศำสตร์ของพระรำชำ 

6,000. ครูวัลลภำ  ครู
ฮำดี้ย์ 
ครูสมพร 

1 (1.1) (1.2) 

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพโรงเรียนแกนน ำ
จัดกำรเรียนร่วม 

3,000. ครูอรุณรุ่ง 
ครูรัตติกำนต์ 

1 (1.2) 

5 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 27,000. ครูอำรีรัตน์ 1 (1.2) 2 (2.2) 

6 โครงกำรงำนรับนักเรียน 4,000. ครูลักขณำ 2 (2.3) 

รวมงบประมำณ 71,800. 

 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

1 โครงกำรโรงเรียนสเีขียว 6,000. ครูวัลลภำ 
ครูณิชนันท์ 

1 (1.2)  
2 (2.2)  
3 (3.1) (3.2) 

รวมงบประมำณ 6,000. 

 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๖. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

1 โครงกำรสง่เสรมิกำรมีส่วนร่วมตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
 ( คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ) 

2,250. ครูธนีพร 2 (2.2) 

2 โครงกำรพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์
โรงเรียน 

3,000. ครูวิรัช  ครูอิสรำ 
ครูติณภัทร 

2 (2.2) 

รวมงบประมำณ 5,250. 

 
 
 



 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ 
  ตามที่ได้จัดสรรงบด าเนินจากปี ๒๕๖๒ สามารถใช้ในสองปีงบประมาณ จ านวน ๕๓๒,๑๑๒.๙๕ บาท
งบประมาณที่ได้จัดสรรจากรายหัวนักเรียนข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรจากนักเรียน ๘๙๘ คน
และยอดยกมา ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน ๒,๓๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นมี
งบประมาณที่ ใช้ในการด าเนินโครงการทั้ งหมด ๒,๙๒๓,๖๑๒.๙๕ บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
๘๕๙,๔๓๓.๘๙ บาท และเงินรายได้ที่มี จ านวน ๑๖๓,๔๕๗.๘๐ บาท และคาดว่าจะได้รับ ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ 
บาท  รวมเป็นเงินรายได้ ๔๒๖,๔๕๗.๘๐ บาท  เก็บเป็นทุนการศึกษา จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น  ๔,๑๗๙,๕๐๔.๖๕ บาท ซึ่งแบ่งงบประมาณในการด าเนินงานดังนี้  

๑. แผนงานบริหารท่ัวไป  ร้อยละ ๓๐ เป็นงบประมาณ ๑,๒๒๓,๘๑๕.๓๙ บาท 
-  ค่าสาธารณูประโภค       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-  ค่าวัสดุกลางส าหรับส านักงาน      ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
-  ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที ่      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
-  งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์       ๑๑๙,๑๔๓.๕๙  บาท 
-  ค่าปรับปรุงภูมทิัศน์       ๑๕๔,๗๐๗.๘๐ บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 

๒. แผนงานบริหารงานวิชาการ  ร้อยละ ๖๐  เป็นงบประมาณ  ๒,๔๔๗,๗๐๒.๗๘  บาท 
-  งบบุคลากร ค่าจ้างครสูอนภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑  คน   เป็นเงิน  ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

   ค่าจ้างครสูอนชาวจีน จ านวน ๑  คน   เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ค่าจ้างครู อบจ. ๓ คน     จ านวน ๓  เดือน เป็นเงิน  ๑๔๑,๗๕๐.๐๐ บาท  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

-  งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ใช้ท าโครงการ)     ๘๕๙,๔๓๓.๘๙ บาท  
  -  งบประมาณทีเ่หลือใช้ท าโครงการ             ๑,๑๓๘,๗๖๘.๙๐ บาท 

 ๓. แผนงานงบส ารองจ่าย  ร้อยละ ๑๐  เป็นงบประมาณ  ๔๑๗,๙๕๐.๔๖  บาท 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

๑ โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีลูกเสอื ๔๘๕,๓๐๐ ครูสมพร 
ครูสุพรรณี 
ครูนงลกัษณ์ 
ครูฮาด้ีย ์

๑ (๑.๒)  
๓ (๓.๑) 
 

๒ สืบสานวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป ์ ๓๐,๐๐๐ ครูนิตยา 
ครูรัตติกานต์ 

๑ (๑.๒)  
๓ (๓.๑,๓.๕) 

๓ เรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้างเป็นครู   
 

๓๖๐,๙๘๓ ครูธันย์ชนก 
ครูกฤตยา 
ครูจินตนา 

๑ (๑.๒)  
๒ (๒.๓) 
 

๔ ส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวัย  ๓๒,๙๖๐ ครูวาสนา   ๑ (๑.๒)  
๒ (๒.๕) 
๓ (๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔, ๓.๕)  

๕ การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ด้วยกระบวนการ
สภานักเรียนโดยยึดหลักศาสตร์ของ
พระราชา 

๑๕,๐๐๐ ครูวัลลภา 
ครูสมพร 
ครูฮาด้ี 
ครูรัชนก 

๑ (๑.๑, ๑.๒)  
๒ (๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 
๓ (๓.๑) 

๖ ยกระดับคุณภาพกจิกรรมการเรียนการสอน 
และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

๑๕,๐๐๐ ครูอมรรัตน์ 
ครูสลุาวัลย ์

๑ (๑.๒)  
๒ (๒.๑) 
๓ (๓.๑) 

๗ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๒๕,๐๐๐ ครูวัลลภา    ๑ (๑.๑)  
 

รวมงบประมาณ ๙๖๔,๒๔๓.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

๑ กิจกรรมวันส าคัญ ๙๕,๗๖๘ ครูรัชนก ๑ (๑.๒) 
๓ (๓.๑) 

๒ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ๕,๐๐๐ ครูภัทราวดี  
ครูจินตนา   

๑ (๑.๑*๖, ๑.๒) 
๓ (๓.๔) 

๓ พัฒนาทักษะการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑๐,๐๐๐ ครูอิสรา  
ครูติณภทัร   

๑ (๑.๑) 
๒ (๒.๕, ๒.๖) 

๔ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม 

๑๐,๐๐๐ ครูอรุณรุ่ง   
ครูรัตติกานต์    

๑ (๑.๑) 
๒ (๒.๒) 

๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
ห้องเรียน อ.๑ – ม.๖ 

๕๐,๐๐๐ ครูหน่ึงฤทัย   
ครูจันทนา 

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๒ (๒.๕) 

๖ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

๑๕,๐๐๐ ครูจันทนา ๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๓ (๓.๑, ๓.๓, ๓.๔, 
๓.๕) 

๗ พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๕,๐๐๐ ครูมูด้า 
ครูจันทนา 
ครูเฉลิม 

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๒ (๒.๓) 
 

๘ วิชิตวิชาการ เปิดบา้นวิชิต (Wichit Open 
House)   

๕๐,๐๐๐ ครูมูด้า 
ครูอรุณรุ่ง 
ครูหน่ึงฤทัย 

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๒ (๒.๑, ๒.๓) 
 

๙ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ ๑๕๐,๐๐๐ ครูมูด้า 
ครูอรุณรุ่ง 
ครูหน่ึงฤทัย 

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๒ (๒.๒) 
 

๑๐ ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเพื่อทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ (NT และ O - NET ) 
 

๒๐,๐๐๐ ครูเฉลิม   
ครูหน่ึงฤทัย  

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๓ (๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔, ๓.๕) 

๑๑ ส่งเสริมอัจฉริยะทางดา้นวงโยธวาทติ ๒๐๐,๐๐๐ ครูสุวิทย ์
ครูนิตยา  

๑ (๑.๒) 
๒ (๒.๒) 

๑๒ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขยีน
นักเรียน ป.๗ 

๒๐,๐๐๐ ครูเฉลิม   
ครูอารีรัตน์   

๑ (๑.๑) 
๓ (๓.๓, ๓.๔, ๓.๕) 

๑๓ เยาวชนคนวิชิต รู้คดิ รู้รักษพ์ลังงาน ๑๐,๐๐๐ ครูวัลลภา    
 

๑ (๑.๒) 
๒ (๒.๒) 

รวมงบประมาณ ๖๔๐,๗๖๘.- 

 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง มฐ. 

๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสู้ส่ากล ( จัดจ้าง
ครูชาวต่างชาติ ) 

๒๖๐,๕๐๐ ครูธนีพร ๑ (๑.๑) 
๒ (๒.๓) 

๒ พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๖๐,๐๐๐ ครูวันทนา ๒ (๒.๔) 

๓ นิเทศแบบกัลยาณมิตร ๒,๐๐๐ ครูมูด้า ๒ (๒.๔) 
๓ (๓.๔) 

๔ เสริมสมรรถภาพการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

๑๔๑,๗๕๐ ครูเกศสิณี ๒ (๒.๔) 

รวมงบประมาณ ๕๖๔,๒๕๐.- 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๔ สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

๑ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

๒๐,๐๐๐ ครูปรีดา ๑ (๑.๒) 
๒ (๒.๒) 
๓ (๓.๑) 

๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาญีปุ่่น ๑๙๘,๐๐๐ ครูวันทนา  
ครูสุมาลิน 

๑ (๑.๑) 
๒ (๒.๒, ๒.๔) 
๓ (๓.๑) 

๓ พัฒนางานแนะแนวเพือ่การพฒันาศักยภาพ
ผู้เรียน 

๑๕,๐๐๐ ครูอารรีัตน์ 
ครูวัลลภา 

๑ (๑.๑) 
๒ (๒.๒) 

๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา  
 (ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 

๑๕,๐๐๐ ครูจันทนา 
ครูเฉลมิ    

๒ (๒.๒, ๒.๓) 
  ๓ (๓.๔, ๓.๕) 

๕ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

๓๕,๐๐๐ ครูวัลลภา   
ครูนูรีเย๊าะ 
ครูอารรีัตน์   
ครูสราวุธ 

๑ (๑.๑, ๑.๒) 
๒ (๒.๒, ๒.๔) 
 

รวมงบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.- 

 
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสง่เสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องมฐ. 

๑ พัฒนาระบบบรหิารงบประมาณ พัสดุและ
สินทรพัย ์
 

๕,๐๐๐ ครูธันย์ชนก 
ครูชิดชนก   
ครูกฤตยา   

๒ (๒.๑, ๒.๒, 
๒.๔) 
 

๒ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๕,๐๐๐ ครูวิรัช   ๒ (๒.๒) 

๓ ปรับปรงุระบบ DLTV ในช้ันเรียน ๕,๐๐๐ ครูวิรัช   
ครูติณภัทร   

๒ (๒.๕) 
๓ (๓.๒) 

๔ พัฒนาปรับปรงุภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ๒๐๕,๐๐๐ ครูฮาด้ีย์ 
ครูทวีศักดิ์   
ครูสมพร   

๒ (๒.๕) 
 

รวมงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- 
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โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรลูกเสอืน้อย 
ประเด็นกลยุทธ์   ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  กลยุทธ์ที่  1 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๒    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑,๒.๓ 
ลักษณะงานโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมูด้า  พระจันทร์ศรี  นางจันทนา สวัสดี   

นางสาววาสนา สองเมอืง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๙๐,๐๐๐  บาท   (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในมาตรา ๒๔  ข้อ
(๑)  ระบุไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ข้อ(๒) ให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และในมาตรฐาน ๘ ข้อ (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    เพื่อสนอง
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒    โรงเรียนวิชิตสงครามเป็น
โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จึงได้น ามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และได้มีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 อนึ่ง จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   โดย สมศ.  
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพระดับ “ดี”  (มี
ค่าเฉลี่ย ๘๐%) และเสนอแนะให้สถานศึกษาควรน าผลจากการพฒันาครูในวิชาที่สอน  หรือวิชาครูตามที่คุรุ
สภาก าหนด(ไม่ต่ ากว่า๒๐ช่ัวโมงต่อปี) และน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อใหผู้้บริหารและครูและมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 ๒.๒ เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
อย่างรอบด้าน   
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ ผู้บรหิารและครรู้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  
  

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้บริหารและครูมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนและท้องถ่ิน 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม
ท้ังสิ้น 

๑. การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ิน 
และกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร ์
๔.สังคมศกึษาฯ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพฯ 
๘. ภาษาต่างประเทศ 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 

 

 
 

๓,๐๐๐
. 
 

๓,๐๐๐. 
 

พ.ย. ๖๒ 

ถึง 

ก.ย. ๖๓ 

 

ครูมูด้า  
ครูจันทนา   
 
 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ระดบั
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 

๒. การจัดท าหลักสูตรลูกเสือ
น้อย 

- - ๖,๐๐๐
.- 

๖,๐๐
๐.- 

พ.ย. ๖๒ 
–ก.ย. ๖๓ 

น.ส.วาสนา 
สองเมือง 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- 

 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๙,๐๐๐.-  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕.  วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ 

 
น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี
น.ส.วาสนา สองเมือง 

๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา  สวัสด ี
น.ส.วาสนา สองเมือง 

๓. ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ พ.ย. ๖๒- 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา  สวัสด ี
น.ส.วาสนา สองเมือง 

๔. ประเมินความพึงพอใจ ก.พ. ๖๓, 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา  สวัสด ี
น.ส.วาสนา สองเมือง 

๕. สรปุ และรายงานผล มี.ค. ๖๓, 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา  สวัสด ี
น.ส.วาสนา สองเมือง 

 
๖.  การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บรหิารและครูร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 

 
บันทึกการเข้าร่วม 

 
 
 

 
แบบบันทึกการเข้า

ร่วม 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ ผู้บริหารและครูและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๗.๒ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน อย่างรอบ
ด้าน   
 

 
                  ลงช่ือ.......................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

(นางจันทนา  สวัสดี) 
      ต าแหน่ง ครู คศ. ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

               ลงช่ือ............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวมูด้า พระจันทร์ศร)ี 

ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

                   ลงช่ือ.......................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(นางสาววาสนา สองเมือง) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

                    ลงช่ือ...............................................ผู้อนมุัตโิครงการ 
               (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

 
 

 
 
โครงการ   ยกระดับคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน  

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ , ๑.๒   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕   กลยุทธ์ที่ ๕.๑, ๕.๒   

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๒ ตังบ่งช้ีที่ ๒.๑  มาตรฐานที่ ๓ ตังบ่งช้ีที่ ๓.๑  
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว  นางสาวสพุรรณี   หอมรสกล้า  

นางสาวครูหนึ่งฤทัย   เกษตรสุนทร   
ระยะเวลาการด าเนินงาน   ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๙,๐๐๐.- บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล     
 ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน
พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อแนวทางแก้ปัญหาให้กับประเทศ“…การเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ 
ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตนเองได้ให้มีพอเพียงกับ
ตนเอง อันน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง
ทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก
นัก…”ค าว่า “พอเพียง” จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานความหมายของ
ค าว่า “พอเพียง” ไว้ว่า“…ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แปลว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเอง…”“…ให้เพียงพอนี้หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรจะท า สมควรที่จะปฏิบัติ…” เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัส
แก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมาและเป็นที่กล่าวถึงอย่างชัดเจนในวันที่             ๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการก าหนด
อุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเช่ือมโยงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจ านวนหนึ่ง
นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบให้
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ ในการพัฒนาคนให้เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
และเต็มศักยภาพ 
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          ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้นกัเรียนยึด
ความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต ยึดถือการประกอบอาชีพ
ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สจุริต ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบตอ่สู้กัน
อย่างรุนแรง  
โดยไม่หยุดนิ่งทีจ่ะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มรีายได้
เพิ่มพูนข้ึน จนถึงข้ันพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ เป็นการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งช่ัว ประพฤติตน
ตามหลกัศาสนา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค์และพฒันาคุณภาพของครูใหส้ามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เกิดความพอประมาณ  ความมี
เหตผุล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม  และ
จัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดล้งมอืปฏิบัติจริงทัง้ด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์
อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 ๒.๒ เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียง 
 ๒.๓ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เหน็คุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย  รัก 

บ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 
 ๒.๔ เพื่อใหผู้้เรียน มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิต
ตามแนว 

เศรษฐกจิพอเพียง 
    ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 ๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 

  ๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในความส าคัญของ
การด าเนิน 

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ   
ปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 
  ๓.๑.๔  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
รู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  ๓.๑.๕ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนตระหนักถึงแนวทางการประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุทอ้งถ่ิน 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒.๓ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยนิยมไทย 
รักบ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 

๓.๒.๔ นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๓.๒.๕ นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุท้องถ่ิน อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน 
และมาประหยัดมาประยุกต์ใช้   

๔. งบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรียนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรียน 

- ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๑๕ ก.ย. ๖๓ 

ครูอมรรัตน์ 

๒ เลี้ยงปลา สร้างรายได ้ - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๑๕ ก.ย. ๖๓ 

ครูสุพรรณี 

๓  จิตพอเพียงต้านทุจริต - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๑๕ ก.ย. ๖๓ 

ครูปรีดา 
ครูหนึ่งฤทัย 
ครูภัทราวด ี

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น ๙,๐๐๐.-  

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๙,๐๐๐.-  บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) 
**หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 

๕. วิธีด าเนินและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค. ๖๒ ครูอมรรัตน์ 

ครูสุพรรณี 
ครูปรีดา 

ครูหนึ่งฤทัย 
ครูภัทราวด ี

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. ๖๒ 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ ม.ค. – ก.ย. ๖๓ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ๓๑ ส.ค. ๖๓ 

๕ สรปุผล ๓๐  ก.ย. ๖๓ 

๖ รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ๓๐  ก.ย. ๖๓ 

 
 
๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
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เชิงปริมาณ 
   ๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 
   ๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรัก
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   ๕. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนตระหนักถึงแนวทางการ
ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุทอ้งถ่ิน 
 

 
- การประเมินผลความ
พึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการ 
- การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
- ประเมินคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าในภูมิ ปัญญาไทยนิยมไทย รักบ้านเมือง ด ารงซึ่ง
ความเป็นไทย 
   ๔. นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
   ๕. นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุท้องถ่ิน อุปกรณ์ และ
เครื่อ งมื อที่ เหมาะสมกับ งาน และมาประหยัดมา
ประยุกต์ใช้  

 
- การสังเกต 
- ประเมินความพงึ
พอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
- ประเมินคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบบันทึกผล
การสงัเกตการ
สัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีการวางแผนงานและด าเนินงานจนส าเร็จท างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง            
มีความสุข ได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมสีื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  น าความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ามีประสบการณ์จริงด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                              (นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว ) 
            ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

          ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางสาวสพุรรณี   หอมรสกล้า) 
          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                       (นางสาวครูหนึ่งฤทัย   เกษตรสุนทร)   
          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
 

     ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายพงศ์ธร   จันทพลโท) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     โรงเรียนคุณธรรม ตามวิถีลูกเสือ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  มาตรฐานที ่๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว   
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ      ๔๐๙,๑๔๓.๘๙  บาท  (งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง  ศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน      มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงได้
จัดท าโครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล  และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็น
เรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับ
ศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ิมขึ้น  ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ ข้ึน  เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง

คุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความ
ต่อเนื่อง 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๔ เพื่ อให้นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รู้จักอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.5 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง 
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๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 
     ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

      ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
  ๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รู้จัก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 
      ๓.๒.๒ นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง 
      ๓.๓.๓ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๓.๓.๔ นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรกัชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รู้จักอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวมทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือส ารอง 

- ๑๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.พ. ๖๓ 

ครูวันทนา 
ครูอัมรัตน์ 
ครูนันทวัน 

๒ กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ 

- ๘๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐ ๘๔,๖๐๐ ธ.ค. ๖๒ - 
ก.พ. ๖๓ 

ครูนงลักษณ์ 
ครูทวีศักดิ์ 

๓ กิจกรรมค่ายพักแรมสามัญ
รุ่นใหญ่ 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐
๐ 

๑๓๕,๐๐๐ ธ.ค. ๖๒ - 
ก.พ. ๖๓ 

ครูสมพร 

๔ กิจกรรมเข้าพิธีประจ ากอง 
ลูกเสือ ม.๔  

- ๑๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ ส.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูวัลลภา 

๕ ส่งเสริมระเบียบแถว
ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ส ารอง 
- สามัญ 
- สามัญรุ่นใหญ่  

- ๑๖๒,๐๔๓.๘๙ 
 

- ๑๖๒,๐๔๓.๘๙ 
 

พ.ย. ๖๒ -  
ก.ค. ๖๓ 

ครูสุลาวัลย์ 
ครูอมรรัตน์ 
ครูนิตยา 
ครูขวัญใจ 
ครูฮาดี้ย์ 
ครูอิสรา 
ครูดุจดาว 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๔๐๙,๑๔๓.๘๙ 
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รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔๐๙,๑๔๓.๘๙ - บาท  (สี่แสนเก้าพันหน่ึงร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
 

๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑ ธ.ค.๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน ๖ ธ.ค.๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ๗ ธ.ค.๖๒  ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๓ 
ครูผู้รบัผิดชอบกจิกรรม  

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๓๐ ก.ย.๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๕ สรปุ และรายงานผล ๓๐ ก.ย.๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
      ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็น
ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 
      ๒. นักเรียนทุกคนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ ง
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
      ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
- นิเทศ 
ประเมิน 
 

 
- แบบ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
      ๑. นักเรียน ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 
      ๒. นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
      ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      ๔.นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ รูจ้ักอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 
- นิเทศ 
ประเมิน 

 
- แบบ
ประเมิน 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 นักเรียนพฒันาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปญัญา อารมณ์
และสงัคม เสริมสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพือ่สงัคม ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตผุล    ซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สกึผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจ
ในการท าดีสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเกิดภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี รู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รู้จักการยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  เรียนรู้โดยการปฏิบัตจิรงิด้วยวิธี และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
            (   นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว  ) 
                 ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ   
             (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   กิจกรรมวันส าคัญ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒    ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  กลยุทธ์ที่ ๑ 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๔ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ข้อที่ ๑,๒  
     มาตรฐานที่ ๓  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบ   นางรัชนก คงทรัพย์ , นางสาวนูรเีย๊าะ หมาดแลหมัน , 

นางสาวรวิภา  ศิริรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๕๐,๒๒๐.-  บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถ่ิน และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึน
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  
กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ช่ืนชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 

ความหมายและขอบข่าย 
 วันส าคัญคือวันที่มีความส าคัญของประชาชนชาวไทยทั้งในทางพระพทุธศาสนาและทางจิตใจ  และ
เป็นวันส าคัญที่ยึดถือวันมาเป็นประจ าทุกปี  ประกอบด้วยวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑. วันเด็กแห่งชาติ 
     ๒. วันมาฆบูชา 

๓. วันวิสาขบูชา 
๔. วันไหว้ครู 

       ๕. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
๖. วันแม่แห่งชาติ 
๗. วันพ่อแห่งชาติ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้นกัเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 ๓.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักเรียน 
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 ๓.๓ เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมทีส่ าคัญของท้องถ่ิน 
 ๓.๔ เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกัและอนรุักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ที่โรงเรียนจัดกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ นักเรียนได้ร่วม 
  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
  ๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียน 
  ๓.๑.๔ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับนักเรียนทุกคน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ โรงเรียนจัดกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ ใหก้ับนักเรียนและได้ร่วมกิจกรรม 
  ๓.๒.๒ นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรม 
  ๓.๒.๓ ชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียน 
  ๓.๒.๔  โรงเรียนมกีารพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรยีน 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม / รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา    
   - วันมาฆบูชา  
   - วันวิสาขบูชา           
   - วันอาสาฬหบูชา  
   - วันเข้าพรรษา 

- ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ส.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูรัชนก 

๒ กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ 
   - วันพ่อแห่งชาติ 
และวันชาติไทย 
   - วันแม่แห่งชาติ 
   - วันเด็กแห่งชาติ 

- 
 
 
 
 
- 

 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖,๒๒๐ 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๑,๒๒๐ 

ก.ค.๖๓- 
ส.ค.๖๓ 

 
 
ม.ค.๖๓ 

ครูรัชนก 
ครูวัลลภา 
 
 
ครูรัชนก 
ครูนูรีเย๊าะ 

๓ วันส าคัญตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ
ท้องถ่ิน  
   -  วันลอยกระทง 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พ.ย.๖๒ - 
มิ.ย.๖๓ 

ครูรัชนก 
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   -  วันไหว้ครู 
๔ ครอบครัวสัมพันธ์ - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ส.ค.๖๓ ครูรวิภา 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๕๐,๒๒๐.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๕๐,๒๒๐.- บาท (ห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
** หมายเหต ุสามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๕ สรปุและรายงานผล ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
    ๑. ร้อยละ ๙๕ ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
นักเรียนได้ร่วม 
    ๒. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
    ๓. ร้อยละ ๙๕ ของชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 
    ๔. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ทุกคน 

 
- ตรวจเช็คจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม 
- แบบประมาณ
กิจกรรม 

 
- บัญชีรายช่ือ 
 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. โรงเรียนจัดกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้กับนกัเรียนและ
ได้ร่วมกิจกรรม 

๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ และเข้าร่วม
กิจกรรม 

๓. ชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 
    ๔. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับนกัเรียน 

 
- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- ผลงาน/ช้ินงาน 
ภาพการท ากจิกรรม 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 ๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 ๓. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 ๔. โรงเรียนมกีารพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนทกุคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ 
การอบรมการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         ลงช่ือ..........................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ   

                       (นางสาวรวิภา  ศิริรัตน์) 

                      ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

              (นางรัชนก  คงทรัพย์) 

             ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ   

             (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     รักสุขภาพ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่   1    กลยุทธ์ที่   3 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ,  1.2 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูเกษราวดี  ธาระธนผล , ครสูายฟ้า  เครือพานิชย์ ,  

ครูสมพร  ชัชวาลรัตน์ , ครูวัชระ  สงวนศิลป ์
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 กันยายน 2563 
งบประมาณ      1,800 บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน พบว่า กิจกรรมทางกายของนักเรียนลดลง เนื่องจากนักเรียนกลับจากโรงเรียนหรือช่วง

วันหยุด นักเรียนมักใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ส าหรับการดูทีวี เล่นเกมส์ เล่นมือถือหรือเล่นอินเตอร์เน็ต และ
ช่วงเวลาที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มักจะมีการรับประทานอาหารพวกขนม ของหวาน หรือน้ าอัดลม จึงส่งผล ให้
นักเรียนบางคนมีน้ าหนักมากเกินเกณฑ์ การที่นักเรียนมีสุขภาพที่ดีส่งผลให้เด็กมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
การออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพข้ึน ซึ่งเห็นว่าการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค     เป็นวิธีที่เหมาะสม เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสามัคคี และลดการเสี่ยงต่อการเกิด
โรคต่าง ๆ โรงเรียนวิชิตสงครามได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายจึงได้จัดท าโครงการรักสุภาพข้ึน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียน มสีุขภาพกายที่แข็งแรง มสีุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย 
    ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการออกก าลงักาย 

๒.๓ เพื่อให้นกัเรียนมีนิสัยรักการออกก าลังกาย 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๕  
   ๓.๑.๒ นักเรียนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน ร้อยละ 90  

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน 
   ๓.๒.๒ นักเรียนสามารถน าทักษะการออกก าลงักายไปใช้ได ้
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวมทั้งสิ้น 

1 การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
  - ค่าป้ายไวนิล 
  - ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
  - ค่ากระดาษ A4 1 รีม 
  - ค่าหมึกปริ้นเตอร์  
    HP P1102 
  - ค่าแฟ้ม 

   
600 
400 
100 
600 

 
100 

 พ.ย. ๖๑ - 
ก.พ. ๖๒ 

ครูเกษราวดี  
ครูสายฟ้า   
ครูสมพร  
ครูวัชระ   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,800. 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   1,800.- บาท  (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ  ครูเกษราวดี   

ครูสายฟ้า   
ครูสมพร  
ครูวัชระ   

 
2 ประชุมวางแผนการด าเนิน พฤศจิกายน 62 
3 คัดเลือกนกัเรียนที่มีน้ าหนักเกณฑ์

เกณฑ ์
พฤศจิกายน 62 

4 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ พฤศจิกายน 62 
5 ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ พฤศจิกายน 62 – 

กุมภาพันธ์ 62 
6 ประเมินสุขภาพนักเรียน กุมภาพันธ์ 62 

7 สรปุ และรายงานผล กุมภาพันธ์ 62 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 

 

บันทึกเวลา 

 

แบบบันทึกเวลา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้ึน 

 

ประเมินBMI 

 

แบบประเมินBMI 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรกัสุขภาพ โดยกิจกรรมการออกก าลังกายเต้นแอโรบกิ มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง     มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย มีทักษะการออกก าลังกาย และสามารถน าทักษะการออก
ก าลังกายไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
            (ครูสายฟ้า  เครือพานิชย์) 
               (ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ   
             (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาและปรบัปรุงภูมทิัศน์ อาคารสถานที่ ภายในสถานศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่  ๔ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 , 2.2 , 2.5  
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบ   นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ, นายทวีศักดิ์  เห้งสปี้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๗๖,๐๐๐  บาท  (งบเงินอุดหนนุรายหัว   30 % บท.) 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่กลุบุตร – กุลธิดา  เพื่ออบรมบ่มนสิัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัด
สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งทีม่ีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมผีลต่อการพฒันาการทางด้าน  ร่างกาย  
จิตใจ  สติปญัญา  อารมณ ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของนกัเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิต
เพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึง่ๆ  มากกว่าอยู่ทีบ่้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ  การจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนใหม้ีบรรยากาศที่ด ี เหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพฒันาร่างกาย  จิตใจ   สติปญัญา
ของนักเรียนให้ดีทีสุ่ด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์  และแหล่ง
เรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรยีน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรอืใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกจิกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนตอ้งมีความแข็งแรงทนทาน  และพรอ้มใช้งาน  โรงเรียนจึงตอ้งด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าว  เพื่อให้เอือ้ต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู ้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีห่ลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ด ี 
มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และบรเิวณโรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้
พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกบัความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีบรรยากาศทีเ่อื้อตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
๒) เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทัง้ใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  เรียนอย่างมี
ความสุข 
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๓) เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความ
ปลอดภัยสงูสุด  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๔) เพื่อปรับปรงุสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
๕) เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในสถานศึกษายามวิกาล 

 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๒  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๓  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒  อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๓  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 
 
ที่ กิจกรรม งบด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รบัผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. ตัดตกแต่งต้นไม้/หญ้า 
ภายในโรงเรียน 

- ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ ๑ พ.ย. ๖๑ – 
๒๐ ก.ย. ๖๒ 

ครูฮาด้ีย์   

๒. จัดท าจุดเช็คอิน ของ
โรงเรียน 

- ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๓๑ ธ.ค. ๖๒ 

ครูทวีศักดิ์   

๓. ที่ชะลอความเร็วรถ 
ภายในบริเวณโรงเรียน 

- ๑๔,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ ๑ ม.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ครูฮาด้ีย์   

๔. ที่กั้นรถจอด รับ – ส่ง 
นักเรียน 

- ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๑ ม.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ครูทวีศักดิ์   

๕. ป้ายนิเทศ แผนผัง
โรงเรียน 

- ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ๑ ม.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ครูฮาด้ีย ์
ครูทวีศักดิ์   

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐ 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น   ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑ พ.ย. ๖๒ ครูฮาด้ีย ์

ครูทวีศักดิ์   
 

๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ๘ พ.ย. ๖๒ ครูฮาด้ีย ์
ครูทวีศักดิ์   

 

๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วาง
ไว้ 

๒ ธ.ค. ๖๒ ครูฮาด้ีย ์
ครูทวีศักดิ์   

 

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๑ ก.ย. ๖๓ ครูฮาด้ีย ์
ครูทวีศักดิ์   

 

๕ สรปุและรายงานผล ๒๐ ก.ย. ๖๓ ครูฮาด้ีย ์
ครูทวีศักดิ์   

 

 
๖. การประเมิน 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๖.๑ เชิงปริมาณ : 
๖.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม           
มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู ้ร้อยละ 
๘๐ 

 
- การส ารวจ 
- การประเมิน  

 
- แบบส ารวจ 

- แบบ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑.๒ อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
๖.๑.๓  โรงเรียนมีแหลง่เรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนเพิม่ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
๖.๒ เชิงคุณภาพ : 
๖.๒.๑  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  
เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖.๒.๒  อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อม
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๒.๓  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

- สรปุผล 
 
 
 
 

- การส ารวจ 
- การประเมิน 
- สรปุผล 

 

 
 
 
 
 

- แบบส ารวจ 
- แบประเมินผล 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมเอื้อตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
๒) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านแหล่งเรียนรู้  ท าให้นักเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 
๓) เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 

 
                ลงช่ือ.....................................................ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

(นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ) 
ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 

              ลงช่ือ.....................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง) 
ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 

                ลงช่ือ..................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
(นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   ส่งเสริมทกัษะวิชาชีพส าหรบันักเรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  กลยุทธ์ที่ ๑  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑   ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖  มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนงลกัษณ์    ทองตัน   นางอารีรัตน์    สุขเกษม  

นางสาวภัทราวดี    จุติมูสิก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๕,๔๐๐  บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี  ท าให้
นักเรียนไมรู่้เท่าทันในยุคบริโภคนิยมว่ิงตามความเจรญิทางวัตถุ   ท าให้เกิดการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย
ก่อให้เกิดหนีส้ินภายในครอบครัว ประกอบอาชีพไม่พอใช้จ่าย  ดังนั้นจึงได้มีการน าหลักการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  โดยน าหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผลหรือใช้ปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาการสร้างภูมิคุ้มกันให้กบัตนเอง   ครอบครัว   องค์กรและชุมชนซึ่งพื้นฐานทั้งสามประการนั้น
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆไดเ้ป็นอย่างดีแม้แต่ในเรื่องการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตหาก
นักเรียนมีหลักเศรษฐกจิพอเพียง  รู้  เข้าใจและด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน   ท าให้เรารบัมือกบัโอกาสและ
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ในการนี้   จึงได้มีการจัดท า โครงการ สง่เสรมิทักษะวิชาชีพส าหรบันักเรียน  เพราะได้มองเห็น
ประโยชน์และความส าคัญของการปลูกฝงัการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้เกิดกับนกัเรียนจาก
หลักการดงักล่าวและยังส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดข้ึนกับนกัเรียน   ท าให้นักเรียน
สามารถพึง่พาตนเองได้ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝกึอาชีพให้กบันักเรียนเป็นอาชีพที่ตรงตามความถนัดและ
สนใจเหมาะสมกับศักยภาพขอนักเรียนแล้วยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเครอืข่ายงานอาชีพอีก
ด้วย 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้นักเรียนได้ฝกึประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นกัเรียนถนัด 
และสนใจเหมาะสมกบัศักยภาพของตนเอง 

๒.๒ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนมีรายไดร้ะหว่างเรียนและรูจ้ักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  
๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีของนกัเรียนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑   เชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพ 
ได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นกัเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 

   ๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพ 
มีรายได้ระหว่างเรียนและรูจ้ักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 

   ๓.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพ 
มจีิตส านึกที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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      ๓.๒   เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพ ได้ฝึก

ประสบการณ์ 
ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยู่ในระดบัดีมาก 

    ๓.๒.๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพมรีายได้ระหว่าง
เรียน 

และรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดบัดีมาก 
    ๓.๒.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  ยามว่างสร้างอาชีพมจีิตส านึกที่ด ี

      ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัดีมาก 
 

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
ท่ี 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม
ทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมฝึกอาชีพตาม 
ความสนใจของนักเรียน 
 

- ๑,๕๐๐ ๓,๙๐๐ ๕,๔๐๐ พ.ค.๖๓ 
- 

ก.ย.๖๓ 

ครูนงลักษณ์  
ครูอารีรัตน์  
ครภัูทราวขเกษมดี   

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ 
 
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น  ๕,๔๐๐ -  บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
**หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
๕  .วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑๒ พ.ค  .๖ ๓ นางอารรีัตน์  สุขเกษม  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน ๑๙ พ.ค  .๖ ๓ นางนงลกัษณ์  ทองตัน 

นางอารรีัตน์ สุขเกษม 
นางสาวภัทราวดี  จุติมูสกิ 

 

๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ๒๑ พ.ค  .๖ ๓ นางอารรีัตน์ สุขเกษม 
นางสาวภัทราวดี  จุติมูสกิ 

 

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๑๐ ก .ย.๖ ๓ นางอารรีัตน์ สุขเกษม  
๕ สรปุ และรายงานผล ๑๗ ก .ย.๖ ๓ นางนงลกัษณ์  ทองตัน 

นางอารรีัตน์ สุขเกษม 
นางสาวภัทราวดี  จุติมูสกิ 
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๖.  การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑เชิงปริมาณ 
   ๖.๑.๑.ร้อยละ ๙๐ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ 
ที่เรียนชุมนมุ  ยามว่างสร้างอาชีพได้ฝึกประสบการณ์ 
ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสม 
กับศักยภาพของตนเอง 
  ๖.๑.๒.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ 
ที่เรียนชุมนมุ  ยามว่างสร้างอาชีพมรีายได้ระหว่างเรียน 
และรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   ๖.๑.๓.ร้อยละ ๑๐๐ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ที่เรียนชุมนมุ  ยามว่างสร้างอาชีพมจีิตส านึกที่ดีต่อหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    

 
-การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
 
 
-การสัมภาษณ์/รายได ้
จากการจ าหน่าย
ผลผลิต 
-การสังเกต 
-การประเมิน 
-การสัมภาษณ์ 
 
 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
-แบบสัมภาษณ์/
บัญชี 
รายรับ-รายจ่าย 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบประเมิน 
-แบบสัมภาษณ์ 

๖.๒เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  
ยามว่างสร้างอาชีพได้ฝึกประสบการณ์ในกจิกรรมงานอาชีพ 
ที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
อยู่ในระดับดมีาก 
  ๖.๒.๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  
ยามว่างสร้างอาชีพมรีายได้ระหว่างเรียนและรู้จกัใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับดมีาก 
  ๖.๒.๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ที่เรียนชุมนุม  
ยามว่างสร้างอาชีพมจีิตส านึกที่ดีต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง อยู่ในระดบัดีมาก 
    

 
-การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
 
 
-การสัมภาษณ์/รายได ้
จากการจ าหน่าย
ผลผลิต 
-การสังเกต 
-การประเมิน 
-การสัมภาษณ์ 
 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
-แบบสัมภาษณ์/
บัญชี 
รายรับ-รายจ่าย 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบประเมิน 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนไดฝ้ึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับ
ศักยภาพ 
ของตนเอง 

๗.๒ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  
๗.๓ นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
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      ลงช่ือ…………………………….……ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางอารรีัตน์        สุขเกษม) 

ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
 

ลงช่ือ………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ    โรงเรียนสีขาว 
สนองประเด็นกลยุทธ์    ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  กลยุทธ์ที่   3 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี 2.1,2.2  

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี  3.1,3.3 
ลักษณะงานโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง      
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวปรีดา  จันเจริญ, นางสาวดุจดาว  บุญมีประกอบ 

นางอารรีัตน์  สุขแกษม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ     ๓๐,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว  วิถีชีวิตของคนในสังคมมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุขเข้าสู่โรงเรียน  ได้ทวีความรุนแรง
มากข้ึน  เรื่อย ๆ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความ
เข้าใจ ความอบอุ่น ที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่าน้ีมีมานานท าให้ยากแก่การแก้ไขโดย
ฉับพลันทันใจได้ ท าให้โรงเรียนตระหนักในปัญหานี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้
ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพก าลังเข้าร่วมกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปราศจากสารเสพติดและอบายมุขต่าง 
ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง  สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขรอดพ้นจาก มหันตภัยร้ายของสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 โรงเรียนวิชิตสงครามจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามเป็นคนที่
มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   

๑.  เพื่อให้นักเรียนแกนน าในแต่ละห้องเรียน ท าหน้าที่ดูแล ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ
อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย รวมทั้งมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
และอบายมุขทั้งปวง  

๒.  เพื่อให้นักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร เครือข่ายในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขทั้งปวง และ
ร่วมกันหาแนวทาง หรือนโยบายขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่
ผู้รับบริการ 
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๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของตนเอง และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา
เสพติดผ่านกิจกรรม To Be Number One 

 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  
                  ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามเข้าร่วมโครงการคิดเปน็ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกอย่างและ
ปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕                                                                                                                                                                                                                                  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑. นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติดทกุประเภท ไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยงกบัโรคเอดส์ ปลอดภัยจากอบายมุขทั้งปวง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
  ๓.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิชิตสงครามทกุคนปลอดจากยาเสพติดทกุ
ประเภท ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกบัโรคเอดส์ ปลอดภัยจากอบายมุขทั้งปวง ร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป 
  ๓.๓.๓ ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพประจ าต าบล 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และเครือข่ายผูป้กครอง ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงเรียนสี
ขาว องโรงเรียนวิชิตสงคราม ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป  
 

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
ที่ 

กิจกรรม/รายละเอียด                     
การใช้งบประมาณ                                                                                                                             

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

 
ผู้รบัผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. ข้ันเตรียมการ 
๑. วางแผนด าเนินงานและ
ขออนุมัติโครงการ                                       

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๕-๘ พ.ย.๖๒ 

 
ครูปรีดา 

๒.ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - ๙ พ.ย.๖๒ ผู้บริหาร 

๒ ข้ันด าเนินการ 
๒.๑ จัดต้ังคณะท างาน,
ประชุมวางแผน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๒-๑๕พ.ย.
๖๒ 

 
 

๒.๒ จัดกิจกรรมส ารวจ คัด
กรอง ค้นหานักเรียน กลุ่ม
เสี่ยง  กลุ่มปลอดยาเสพติด 
กลุ่มเสพและกลุ่มติดยาเสพ
ติด  

- - ๕๐๐ ๕๐๐ พ.ย.-ก.ย.๖๓ นูรีเย๊าะปรีดา 
 ดุจดาว 
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๒.๓ จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติดและอบายมุข     
กิจกรรมครูแดร์                               
กิจกรรมอบรมวันงดสูบบุหรี่
โลก กิจกรรมอบรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด       

 
- 
-        

๓,๐๐๐         

 
- 
-      

๖,๐๐๐      

 
- 
๒,๐๐๐   
๒,๕๐๐       

 
- 
๒,๐๐๐  
๑๑,๕๐๐    

 
พ.ย.-ก.ย.๖๓
พ.ย.-ก.ย.๖๓
พ.ย.-ก.ย.๖๓ 

 
ครูแดร์            
อารีรัตน์ปรีดา,   
  

๒.๔ จัดกิจกรรมต่าง ๆเพื่อ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ 

- - - - พ.ย.-ก.ย.๖๓ ปรีดา 

๒.๕ กิจกรรมสุ่มตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 

- - - - พ.ย.-ก.ย.๖๓ สมพร 

๒.๖ กิจกรรมจิตบ าบัดใน
โรงเรียน 

- - - - พ.ย.-ก.ย.๖๓ อารีรัตน์ 

๒.๗ กิจกรรมหน้าเสาธง 
๒.๘ กิจกรรมสารวัตร
นักเรียน 

-     - - - พ.ย.-ก.ย.๖๓ ครูเวร 

๒.๙ กิจกรรมกีฬา ดนตรี 
นาฏศิลป์ นันทนาการ ต้าน
ยาเสพติด 

- - - - พ.ย.-ก.ย.๖๓ สุวิทย์ 

๒.๑๐ กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE      กิจกรรม
ตลาดนัดอาชีพ                    

                     
- 

                 
- 

                     
- 

                     
- 

                     
พ.ย.-ก.ย.๖๓ 

ดุจดาว,ปรีดา 

กิจกรรม Futsal Born To 
Be               

- ๑๐,๐๐๐     ๑,๐๐๐        ๑๑,๐๐๐     พ.ย.-ธ.ค.๖๓ ดุจดาว,ปรีดา,      
สมพร,วัชระ,    
สายฟ่า 

กิจกรรม Cover Idol                        - - - - พ.ค.-ส.ค.๖๓ ดุจดาว,สราวุธ 

 กิจกรรม Petanque Born 
To Be       

- ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ม.ค.-ก.ค๖๓ ปรีดา,สายฟ้า,        
วัชระ 

 กิจกรรมจัดท าห้อง TO BE 
NUMBER ONE TO BE 
NUMBER ONE 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ พ.ย.-ก.ย.๖๓ ดุจดาว,ปรีดา 

 ๒.๑๑ กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ พ.ย.-ก.ย.๖๓ ครูประจ าชั้น
ทุกคน 

๓ ข้ัน สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - ๓๐ มิ.ย. ๖๓       
๒๐ ก.ย. ๖๓      

ปรีดา, 
ดุจดาว,ติณ
ภัทร, 
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รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ  
 

๕. วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ  
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑๒ พ.ย. ๖๒ ปรีดา    
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ๑๓ พ.ย.๖๒ ปรีดาและคณะ   
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ ๑๘ พ.ย.๖๒- ๒๕ก.ย. ๖๓ ปรีดา,ดุจดาว 
๔ ประเมินความพึงพอใจภายหลัง

เสร็จสิ้นกจิกรรมและภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

๓๑ พ.ค. ๖๓ 
๒๖ มิ.ย. ๖๓ 
๒๓ ก.ย.๖๓ 

ปรีดา 
ดุจดาว 
นูรีเย๊าะ,อารีรัตน์ 

๕ สรุป และรายงานผล ๒๓-๒๗ ก.ย. ๖๒ ดุจดาว,ติณภัทร 
 

๖. การประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     ๑. นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามไม่เข้าไปยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกอย่างและ  
ปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕      

 
จากการสงัเกตพฤติกรรม 
สอบถาม, สัมภาษณ์
,และจากการคัดกรอง
นักเรียนกลุม่เสี่ยงและ
การสุม่ตรวจปัสสาวะ 

 
แบบสอบถาม, แบบ
สมัภาษณ์, ภาพถ่าย  
แบบส ารวจข้อมลูกลุ่ม
เสี่ยง ที่ตรวจสารเสพ
ติด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
     ๑. นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามทุกคนปลอดภัย
จากยาเสพติดทุกประเภท ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับโรค
เอดส์ ปลอดภัยจากอบายมุขทั้งปวง  
     ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิชิต
สงครามทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติดทุกประเภท ไม่
มีพฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดส์ ปลอดภัยจากอบายมุข
ทั้งปวง 
     ๓. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ และเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมสนับสนุน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
สอบถาม, สัมภาษณ์, 
สังเกต 
 
สอบถาม, สัมภาษณ์, 
สังเกต 
 
 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม, 
 แบบคัดกรองฯ 
 
แบบสอบถาม  
 
 
 
แบบสอบถาม 
 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑. นักเรียนที่มีปญัหา ได้รับความช่วยเหลือ ได้รบัค าปรกึษาที่ถูกต้องเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการ 

๒.  ห้องเรียนมีความเข้มแข็งข้ึน เพราะมีการบรหิารจัดการโดยนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว ใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในห้อง ท าให้สมาชิกปลอดภัยจากยาเสพติด อบายมุขทั้งปวง  

๓. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างตระหนกัถึงปญัหา และร่วมมือกันจัดการกบัปัญหาน้ัน ท าให้
ปัญหาลดน้อยลง เป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน  

๔. ปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ในโรงเรียนค่อย ๆ ลดน้อยลงไปและจะหมดไปในที่สุด                   
๕. นักเรียนรู้จกัคุณค่าในตนเอง และพฒันาตนเองสู่ความเปน็หนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพติด 

 
 

ลงช่ือ ..................................... ผูร้ับผิดชอบโครงการ   ลงช่ือ ...................................... ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ( นางสาวปรีดา    จันเจรญิ )       ( นางสาวดุจดาว   บุญมีประกอบ ) 
 ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม       ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

                 
(ลงช่ือ...................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

                              ( นายพงศ์ธร    จันพลโท) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   นิเทศแบบกัลยาณมิตรและห้องเรียนองค์รวม 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  กลยุทธ์ที่ ๖ , ๗  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔    มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวมูด้า  พระจันทร์ศรี   นางจันทนา  สวัสดี  

นางสาวหนึง่ฤทัย   เกษตรสุนทร 
ระยะด าเนินการ   1 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๒๑,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ครูเป็นบุคคลส าคัญที่
จะปฏิบัติภารกิจภารกิจหลักดังกล่าว  ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติงานจากสภาพปัจจุบันและปัญหาของผู้เรียน 

อนึ่ง จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๖ -๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โดย สมศ. 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพระดับ “ดี” 
(มีค่าเฉลี่ย ๗๕ %) และเสนอแนะให้สถานศึกษาน าผลการนิเทศการเรียนการสอนมาปรับปรุงการสอนอยู่
เสมอ ประกอบกับการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทักษะทางด้านใน
การปฏิบัติงานและ กระบวนการท างานร่วมกัน  นอกจากนั้นครูผู้สอนยังมีความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนิเทศแบ บ
กัลยาณมิตรข้ึน  

 

๒.  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ๒.๑  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๒.๒  เพื่อพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
  ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑. ครูประจ าช้ัน ร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศโดยการเยี่ยมช้ันเรียน อย่างน้อย ๒ ครั้ง /ปี 
๓.๑.๒. ครูผู้สอน ร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศโดยการสังเกตการสอน อย่างนอย ๒ ครั้ง /ปี 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูประจ าช้ันมีความรู ความเข้าใจและทักษะการจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศที่
น่าเรียนรู้ 
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๓.๒.๒ ครูผู้สอนมีความรู ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู น าไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

๑. การเยี่ยมช้ันเรียน 
๑. ปฐมวัย  
๒. ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑,๐๐๐.- 

 

 
๑,๐๐๐.- 

 

 
พ.ย. ๖๒ – 
ก.ย. ๖๓ 

ครูมูด้า  
ครูจันทนา  
หัวหน้า
ระดับช้ัน 

๒. การสงัเกตการสอน 
๑. ปฐมวัย 
๒. ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

 
- 
 

 
- 
 

 
๑,๐๐๐.- 

 

 
๑,๐๐๐.- 

 

 
พ.ย. ๖๒ – 
ก.ย. ๖๓ 

 

ครูมูด้า  
ครูจันทนา  
หัวหน้า
ระดับช้ัน 

๓. การจัดการห้องเรียนองค์
รวม 
  

  ๑๙,๐๐๐
.- 
 

๑๙,๐๐
๐.- 
 

พ.ย.๖๒ – 
ก.ย. ๖๓ 

 

ครูมูด้า  
ครูจันทนา  
หัวหน้า
ระดับช้ัน 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.- 

 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.-  บาท (สองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕.  วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี

นางจันทนา สวัสด ี

 

๒. ประชุวางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. ๖๒ น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี

นางจันทนา สวัสด ี

 

๓. ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ม.ค. ๖๓, 
ส.ค. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี

 

๔. ประเมินความพึงพอใจ มี.ค. ๖๓, 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
 

๕. สรปุ และรายงานผล มี.ค. ๖๓, 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี

 

 
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูประจ าช้ัน ร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศโดยการเยี่ยมช้ัน
เรียน อย่างน้อย ๒ ครั้ง /ปี 
๒. ครูผู้สอน ร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศโดยการสังเกตการ
สอน อย่างนอย ๒ ครั้ง /ปี 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูประจ าช้ัน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการ
ช้ันเรียนให้มบีรรยากาศที่น่าเรียนรู้  
๒. ครูผู้สอน มีความรู ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู น าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
   การเยี่ยมช้ันเรียน 
   การสังเกต 
 
 
 
 
 

 
 แบบเยี่ยมช้ันเรียน 
 แบบสังเกตการสอน 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ๗.๑ เพื่อพัฒนาครูใหม้ีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
       ๗.๒ เพื่อพัฒนาครูใหส้ามารถปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 

 ลงช่ือ......................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ        ลงช่ือ....................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวมูด้า  พระจันทร์ศรี)       (นางจันทนา  สวัสดี) 
  ต าแหน่ง ครู คศ.๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม                    ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม       
                       
 
 

                      ลงช่ือ......................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวหนึง่ฤทัย  เกษตรสุนทร) 

ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 

                       

ลงช่ือ................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

                                     (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 7 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑   ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันทนา  สวัสดี , นางอรุณรุ่ง  ภักดี, นายสราวุธ สายจันทร ์
    นางมูด้า  พระจันทร์ศร,ีน.ส.ชิดชนก  สองเมอืง 
    น.ส.ธนีพร จันทรบลูกุล, น.ส.ศริิพักตร์  รัตตัญญู    
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ      ๑๘,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตร24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าเปน็ คิดเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
และเอา หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกไว้ในองค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการ
เร่งรัด การปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

          กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายเร่งด่วน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  
ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี พ.ศ.

2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ AEC หรือ ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) กฎ
บัตรอาเซียนข้อ ๓๔ บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ใน
การท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับนักเรียนในการ
สื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา   ทุกระดับช้ัน ให้
ทัดเทียมกับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 
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                ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา2558 ของ
โรงเรียนวิชิตสงครามพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า   ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนตลอดจนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จึงควรพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีต่อไปให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน(O-Net) ของนักเรียน พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติ โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็น
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษข้ึน   

๒. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
  ๑.   เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
  ๒.   เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓ 

๓. เพื่อใหผู้้เรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์ใหมท่างด้านภาษา 
๓.  เป้าหมายการด าเนินการ / ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.๑.1 นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพิม่ขึ้น 
 3.1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
 ๓.1.3 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษา(อังกฤษ จีน และ ญีปุ่่น ) เพื่อการสื่อสารตาม
ระดับช้ัน 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.๑   ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาการเรียนรู้และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
      3.๒.2   ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์ใหมท่างด้านภาษาทั้ง ๓ ตามความสนใจ 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 18,๐๐๐.-  บาท (หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช ้
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงา

น 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ

แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม
ทั้งสิ้น 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ     พ.ย. ๖๒ ครูจันทนา 

๒. แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ     พ.ย. ๖๒ ครูจันทนา 

๓. ประชุมวางแผนกจิกรรม     พ.ย. ๖๒ ครูในกลุ่ม
สาระ ฯ 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ      ครูในกลุ่ม
สาระ ฯ 

๕. กิจกรรมกิจกรรมวันส าคัญ   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ครูในกลุ่ม
สาระ ฯ 

๖. กิจกรรมEnglish  Today     ธ.ค ๖๒-
มี.ค.๖๓ 

ครูสราวุธ 

๗. กิจกรรมภาษาจีน   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ธ.ค ๖๒-
มี.ค.๖๓ 

ครูธนีพร 

๘. กิจกรรมภาษาญีปุ่่น   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ธ.ค ๖๒-
มี.ค.๖๓ 

ครูศิริ
พักตร์ 

๙. กิจกรรมเตรียมพร้อมพิชิต O Net 
ป.๖,ม.๓ และ ม.๖ 

  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ธ.ค ๖๒-
มี.ค.๖๓ 

ครูจันทนา 

ครูอรุณรุ่ง 

ครูสราวุธ 

ครูชิดชนก 

ครูมูด้า 
๑๐
. 

กิจกรรมสง่เสริมความเป็น เลิศ
วิชาภาษาอังกฤษ 
-  กิจกรรมแข่งขัน story telling 
 -  กิจกรรมแข่งขัน Cross Word 
-  กิจกรรมแข่งขันตอบปญัหา
ภาษาอังกฤษ 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ธ.ค.๖๒ ครูจันทนา 

ครูอรุณรุ่ง 

ครูสราวุธ 

ครูชิดชนก 

ครูมูด้า 

 ประเมินผลโครงการและจัดท า
รายงาน 

    ก.ย.๖๓ จันทนา 

รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ 
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๕.  วิธีด าเนินการ และระยะการด าเนินการ  

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน   พ.ย. ๖๒ ครูจันทนา  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน   พ.ย. ๖๒ ครูในกลุ่มสาระ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ๑ ธ.ค. ๖๒ – 

๑๕ ก.ย. ๖๓ 
ครูในกลุ่มสาระ  

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ครูในกลุ่มสาระ  
๕ 
 

สรปุ และรายงานผล ๒๐ ก.ย. ๖๓ ครูจันทนา 
 

 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   ๖.๑เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-Net) เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
๓. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษา(อังกฤษ จีนและญี่ปุ่น ) 
เพื่อการสื่อสารตามระดบัช้ัน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
- ผลคะแนน O Net 
 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

   ๖.๒เชิงคุณภาพ 
๑.   ผู้เรียนได้รับการพฒันาการเรียนรู้และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน 
     ๒.   ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ทางด้านภาษา
ทั้ง ๓ ตามความสนใจ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
- 
 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน๓ภาษาเพิม่ขึ้น 
  ๒.   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๓.  นักเรียนมทีักษะการใช้ภาษา(อังกฤษ จีนและญี่ปุ่น ) เพือ่การสื่อสารตามระดับช้ัน   

 

 

            ลงช่ือ.....................................รบัผิดชอบโครงการ 

                        (นางจันทนา สวัสดี) 
               ต าแหน่ง ครู คศ.๑  
 

 

 

              ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายพงศ์ธร จันพลโท) 
              ผู้อ านวยการวิชิตสงคราม 
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โครงการ   เรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้างเป็นครู  (ประถมศกึษาปีที่ ๑ – ๓) 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2  
สนองมาตรฐาน                   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธันย์ชนก การะเกต ,นางสาวกฤตยา สง่ากอง  

นางจินตนา  สมศักดิ ์
ระยะเวลาการด าเนินงาน  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๔๑,๖๒๕.-บาท    (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 จากการสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครสู่วนใหญ่พบว่า  การจัดการเรียนการสอนของครูไมเ่น้นให้
ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้โรงเรียน
มีห้องสมุด  แต่ไมส่ามารถจัดหอ้งสมุดใหม้ีชีวิตเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปใช้  ซึง่หากปลอ่ยทิ้งไว้จะท าให้
นักเรียนไมม่ีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  ไม่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น  แนวทางการแก้ไข  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จ าเป็นต้องมกีารจัดกิจกรรมโครงการที่มุง่เน้นความส าคัญทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างภูมิความรู้ให้กบัผูเ้รียน ใหผู้้เรียนเกิดองค์ความรู ้ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการความรูซ้ึ่งสอดคลอ้ง
กับแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

อนึ่งจากการประเมินผลภายนอกรอบสาม สมศ. ได้เสนอแนะผู้เรียนควรได้รบัการส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทัง้ใน และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจงึได้จัดท า
โครงการดังกล่าวข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง 
 ๒.๑.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒.๑.๓ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๒.๑.๔ เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆรอบตัว  
๒.๑.๕ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาตนเอง อย่าง

ต่อเนื่อง 
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3.เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
  ๓.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย   
  ๓.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตร 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
   ๓.๒.๓ ผู้เรียนทุกคนตระหนกั รู้คุณค่า และร่วมอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย   
   ๓.๒.๔ ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
  

4. งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม / 
รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ดิ โอล์ด ภูเก็ต 
- ค่าเข้าชมราคาบัตรละ 
๑๐0 บาท  นัก เรียน
จ านวน 2๑๓ คน 
อุทยานแห่งชาติสวนสินี
นาถ 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 
25 บาท จ านวน 1 มื้อ 
นักเรียนจ านวน 2๑๓ 
คน 
- ค่าจ้างเหมารถ คันละ 
๒,๕๐๐ บาท จ านวน 
6 คัน  

 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 

๒๑,๓00 
 

 
5,๓๒๕ 

 
 
 

15,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 

๒๑,๓00 
 

 
5,๓๒๕ 

 
 
 

15,000 
 

 
 
 

พ.ย.61–  
  ส.ค.62 

ครูธันย์ชนก,   
ครูกฤตยา, 
ครูจินตนา  
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๔๑,๖๒๕-   
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๔๑,๖๒๕.- บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน 
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** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
5. วิธีด าเนินและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที่ รายการกจิกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 6๒ 

ครูธันย์ชนก , 
ครูกฤตยา, 
ครูจินตนา 

 

 
๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 6๒  
๓ ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. 6๓  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ม.ค. 6๓  
๕ สรปุผล ม.ค. 6๓  
๖ รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ก.พ. 6๓  

 
6. การประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๓. ร้อยละของผู้ เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

 
- ประเมินผลความพงึ
พอใจ 
- บันทึกผลจากแหลง่
เรียนรู ้

 
- แบบประเมินโครงการ 
 
- สมุดบันทึก 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๓. ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทย   
๔. ผู้เรียนทุกคนมีนสิัยรกัการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และ
สื่อตา่งๆ รอบตัว 

 
- สังเกต 
 
- ประเมินความพงึ
พอใจ 
 

 
- แบบบันทึกผลการ
สังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  
 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีการวางแผนงานและด าเนนิงานจนส าเรจ็ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่าง            
มีความสุข ได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มปีระสบการณ์ในการเรียนรูจ้ากสิง่แวดล้อมและสถานที่จริง
ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กบันักเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
     
 
 

               ลงช่ือ......................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                           ( นางสาวธันย์ชนก  การะเกต) 
          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

                ลงช่ือ...................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                               ( นางสาวกฤตยา  สง่ากอง) 
         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
    

             ลงช่ือ..................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                               ( นางจินตนา  สมศักดิ์) 
         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

 
       ลงช่ือ..........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   เรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้างเป็นครู  (ประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2  
สนองมาตรฐาน                    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนงลกัษณ์  ทองตัน นายทวีศักดิ์  เห้งสปี้อง 

นางสาวชิดชนก  สองเมอืง   
ระยะเวลาการด าเนินงาน  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๔๐,๒๕๐.-บาท    (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครสู่วนใหญ่พบว่า  การจัดการเรียนการสอนของครูไมเ่น้นให้
ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้โรงเรียน
มีห้องสมุด  แต่ไมส่ามารถจัดหอ้งสมุดใหม้ีชีวิตเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปใช้  ซึง่หากปลอ่ยทิ้งไว้จะท าให้
นักเรียนไมม่ีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  ไม่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น  แนวทางการแก้ไข  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จ าเป็นต้องมกีารจัดกิจกรรมโครงการที่มุง่เน้นความส าคัญทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างภูมิความรู้ให้กบัผูเ้รียน ใหผู้้เรียนเกิดองค์ความรู ้ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการความรูซ้ึ่งสอดคลอ้ง
กับแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

อนึ่งจากการประเมินผลภายนอกรอบสาม สมศ. ได้เสนอแนะผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ้ื่นทั้งใน และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการดังกล่าวข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง 
 ๒.2   เพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒.3   เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๒.4   เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆรอบตัว  
๒.5  เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาตนเอง  อย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
  ๓.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย   
  ๓.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียน มีนสิัยรกัการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
   ๓.๒.๓ ผู้เรียนทุกคนตระหนกั รู้คุณค่า และร่วมอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย   
   ๓.๒.๔ ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
 

4.  งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

 
ที่ 

กิจกรรม / รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ดิ โอล์ด ภูเก็ต 
- ค่าเข้าชมราคาบัตรละ ๑๐0 บาท 
นักเรียนจ านวน 202 คนอุทยาน
แห่งชาติสวนสินีนาถ 
- ค่าอาหารว่าง ม้ือละ 25 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ นักเรียนจ านวน 2
๐๒ คน 
- ค่าจ้างเหมารถ คันละ ๒,๕๐๐ 
บาท จ านวน 6 คัน  

 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 
 
๒0,๒00 
 

 
5,๐๕๐ 

 
 
 

15,000 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 
 

๒0,๒00 
 
 

5,๐๕๐ 
 

 
15,000 

 
 
 
 

พ.ย.61–  
  ส.ค.62 
 
 
 
 

 
 
 
 
ครูนงลักษณ์,   
ครูทวีศักดิ์, 
ครูชิดชนก  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๐- 
 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๐-- บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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5. วิธีด าเนินและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 6๒ 

ครูนงลักษณ์,   
ครูทวีศักดิ์, 

ครูชิดชนก 
 

 
๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. 6๒  
๓ ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. 6๓  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ม.ค. 6๓  
๕ สรปุผล ม.ค. 6๓  
๖ รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ก.พ. 6๓  

 
6. การประเมิน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๓. ร้อยละของผู้ เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

 
- ประเมินผลความพงึ
พอใจ 
- บันทึกผลจากแหลง่
เรียนรู ้

 
- แบบประเมิน
โครงการ 
- สมุดบันทึก 

เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๒. ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๓. ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทย   
๔. ผู้เรียนทุกคนมีนสิัยรกัการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 
 

 
- สังเกต 
 
- ประเมินความพงึ
พอใจ 
 

 
- แบบบันทึกผลการ
สังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  

 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีการวางแผนงานและด าเนนิงานจนส าเรจ็ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่าง            
มีความสุข ได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มปีระสบการณ์ในการเรียนรูจ้ากสิง่แวดล้อมและสถานที่จริง
ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กบันักเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

        ลงช่ือ........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางนงลักษณ์  ทองตัน) 
                         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม  

 
 

                 ลงช่ือ...........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                               (นายทวีศักดิ์  เห้งสปี้อง  ) 
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
    
 

                   ลงช่ือ.................................................ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
                                               (นางสาวชิดชนก  สองเมอืง  ) 
              ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

 
       ลงช่ือ..........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   เรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้างเป็นครู มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2 
สนองนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ,นางสาววัลลภา  กรดกล้า 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   182,000.บาท    (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูสว่นใหญ่พบว่า  การจัดการเรียนการสอนของครูไม่เน้นให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้โรงเรียน
มีห้องสมุด  แต่ไม่สามารถจัดห้องสมุดให้มีชีวิตเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปใช้  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้
นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  ไม่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  แนวทางการแก้ไข  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างภูมิความรู้ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการความรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

อนึ่งจากการประเมินผลภายนอกรอบสาม สมศ. ได้เสนอแนะผู้เรียนควรได้รบัการส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทัง้ใน และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจึงไดจ้ัดท า
โครงการดังกล่าวข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง 
 ๒.๑.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒.๑.๓ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๒.๑.๔ เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆรอบตัว  
๒.๑.๕ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาตนเอง อย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
  ๓.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย   
  ๓.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียน มีนสิัยรกัการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
   ๓.๒.๓ ผู้เรียนทุกคนตระหนกั รู้คุณค่า และร่วมอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย   
   ๓.๒.๔ ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว  
 

4. งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
ท่ี 

กิจกรรม / รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 ระดับมัธยมศึกษา 
- ค่าเข้าชภาพยนตร์ ราคา
บัตรละ ๑๐๐ บาทนักเรียน
จ านวน ๔๒๐ คน 
- ค่าเข้าชมราคาบัตรละ 
๒๐๐ บาท นักเรียนจ านวน 
๔๒๐ คน 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๒๕ 
บาท จ านวน ๒ มื้อ 
นักเรียนจ านวน ๔๑๗ คน 
- ค่าจ้างเหมารถ คันละ 
๒,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๔ 
คัน  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

๔๒,๐๐๐ 
 
 
 

๘๔,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 

 
๓๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

๔๒,๐๐๐ 
 
 
 

๘๔,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
พ.ย. ๖๒ –  
  ส.ค. ๖๓ 
 
 
 
 
 
พ.ย. ๖๒ –  
  ส.ค. ๖๓ 

ครูฮาดี้ย์ ,
ครูวัลลภา 
 
 
 
 
 
ครูฮาดี้ย์ ,
ครูวัลลภา 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 182,000. 
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รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๒๐๗,๘๒๕.- บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
5. วิธีด าเนินและระยะเวลาด าเนินการ 

 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ ครูรวิภา คีรีรัตน์  

ครูฮาดี้ย์ น่ิงเบบ
ครูวัลลภา กรดกล้า 

 
 

 
๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒  
๓ ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. ๖๒  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ม.ค. ๖๓  
๕ สรปุผล ม.ค. ๖๓  
๖ รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ก.พ. ๖๓  

 

6. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๓. ร้อยละของผู้ เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

 
- ประเมินผลความพงึ
พอใจ 
- บันทึกผลจากแหลง่
เรียนรู ้

 
- แบบประเมินโครงการ 
 
- สมุดบันทึก 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๓. ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทย   
๔. ผู้เรียนทุกคนมีนสิัยรกัการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 
 

 
- สังเกต 
 
- ประเมินความพงึพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกผลการ
สังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  

 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีการวางแผนงานและด าเนนิงานจนส าเรจ็ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่าง            
มีความสุข ได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มปีระสบการณ์ในการเรียนรูจ้ากสิง่แวดล้อมและสถานที่จริง
ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กบันักเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 

 

     ลงช่ือ.....................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                                                 ( นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ ) 

          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
      ลงช่ือ...................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                                               ( นางสาววัลลภา  กรดกล้า ) 

            ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

    
            ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   เรียนรู้สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบข้างเป็นครู ระดับอนุบาล 2-3 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2 
สนองนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรวิภา   คีรีรัตน์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   230,000.บาท    (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูสว่นใหญ่พบว่า  การจัดการเรียนการสอนของครูไม่เน้นให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้โรงเรียน
มีห้องสมุด  แต่ไม่สามารถจัดห้องสมุดให้มีชีวิตเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปใช้  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้
นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  ไม่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  แนวทางการแก้ไข  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างภูมิความรู้ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการความรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

อนึ่งจากการประเมินผลภายนอกรอบสาม สมศ. ได้เสนอแนะผู้เรียนควรได้รบัการส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทัง้ใน และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจึงไดจ้ัดท า
โครงการดังกล่าวข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง 
 ๒.๑.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒.๑.๓ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๒.๑.๔ เพื่อให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ

ต่างๆรอบตัว  
๒.๑.๕ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาตนเอง อย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
  ๓.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย   
  ๓.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียน มีนสิัยรกัการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
   ๓.๒.๓ ผู้เรียนทุกคนตระหนกั รู้คุณค่า และร่วมอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย   
   ๓.๒.๔ ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตัว  
4. งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
ที่ 

กิจกรรม / รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับอนุบาล ๒ – ๓ 
- ค่าเข้าชมราคาบัตรละ 
๒๐๐ บาท นักเรียนจ านวน 
๙๗ คน 
- ค่าอาหารว่าง ม้ือละ ๒๕ 
บาท จ านวน ๑ ม้ือ 
นักเรียนจ านวน ๙๗ คน 
- ค่าจ้างเหมารถ คันละ 
๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ 
คัน  

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
๑๙,๔๐๐ 

 
 

๒,๔๒๕ 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
๑๙,๔๐๐ 

 
 

๒,๔๒๕ 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

พ.ย. ๖๒ –  
  ส.ค. ๖๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ครูรวิภา  

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000.  25,000.   
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5. ด าเนินและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ ครูรวิภา คีรีรัตน์  

ครูฮาดี้ย์ น่ิงเบบ
ครูวัลลภา กรดกล้า 

 
 

 
๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒  
๓ ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. ๖๒  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ม.ค. ๖๓  
๕ สรปุผล ม.ค. ๖๓  
๖ รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ก.พ. ๖๓  

 
6. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๓. ร้อยละของผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 

 
- ประเมินผลความพงึ
พอใจ 
- บันทึกผลจากแหลง่
เรียนรู ้

 
- แบบประเมิน
โครงการ 
 
- สมุดบันทึก 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๓. ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
๔. ผู้เรียนทุกคนมีนสิัยรกัการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก ห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

 
- สังเกต 
 
- ประเมินความพงึพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกผลการ
สังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  

 นักเรียนมีทักษะในการท างาน  มีการวางแผนงานและด าเนนิงานจนส าเรจ็ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่าง            
มีความสุข ได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มปีระสบการณ์ในการเรียนรูจ้ากสิง่แวดล้อมและสถานที่จริง
ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กบันักเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 

 

    

     ลงช่ือ.........................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

                                               ( นางสาวรวิภา  คิริรัตน์ ) 

          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

 
              ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมัติโครงการ 

                                                (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ            ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวงโยธวาทิต                                                                                                                                                         
สนองประเด็นยุทธกลยุทธ์      ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒ กลยุทธ์ที่  ๑,๒,๓    
สนองมาตรฐาน                   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1,1.2  
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิทย์  ม้าฤทธ์ิ,นางสาวนิตยา สมประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
งบประมาณ             ๒oo,๐๐o บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

      ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีพัฒนาการร่างกายสติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เพื่อสามารถปรับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาความพร้อมศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และยอมรับสิ่ง
แปลกใหม่ ทางด้านดนตรีให้ทันต่อโลกาภิวัติ สามารถใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรัก สามัคคีให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้ กลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนวิชิตสงคราม ได้เล็งเห็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เยาวชน ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมวงโยธวาทิตให้มีความรู้
ความสามารถมากยิ่งข้ึน ร่วมถึงสร้างความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน สามารถ
แสดงออกต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ เป็นการสร้างช่ือเสียง เสริมเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชนของตนเองต่อไป 
            ในปี  ๒๕๖๒  โรงเรียนวิชิตสงคราม ได้มีการต่อยอดกิจกรรม จากที่วงโยธวาทิตโรงเรียนวิชิต
สงคราม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ชิงแชมป์วงโยธวาทิต ระดับ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่
ผ่านมา และสามารถแสดงความสามารถทางด้านวงโยธวาทิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนภาคใต้ 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับชาติต่อไป  จึงต้องพัฒนาวงโยธวาทิต ให้ได้มาตรฐาน  เพื่อเป็นการยกระดบัวง-
โยธวาทิตโรงเรียนวิชิตสงคราม ให้สูม่าตรฐานสากลและนานาชาติต่อไป 
 

 2.วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑  เพื่อใหผู้้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวงโยธวาทิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
         ๒.๒ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนวงโยธวาทิตใช้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีซึง่กันและ
กันทั้งในระดับภาคและระดับชาติ 
        ๒.๓ เพื่อให้วงโยธวาทิตได้สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนวิชิตสงครามและจงัหวัดภูเก็ต 
        ๒.๔ เพื่อใหผู้้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพในการแสดง  
        ๒.๕ เพื่อใหผู้้เรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด 
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        ๒.๖เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ ทางการเรียนรู้ทางความคิด และสามารถน าไปต่อยอดได้ 
 

๓.เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   3.1.1  เพื่อใหผู้้เรียน  ร้อยละ ๙๕  ได้แสดงความสามารถทางด้านวงโยธวาทิตใน
ระดับชาติและนานาชาติได้   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  เพื่อใหผู้้เรียนร้อยละ ๙๕  เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
    3.2.2  เพื่อใหผู้้เรียนร้อยละ ๙๕ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีและใหเ้กียรตผิู้อื่น 
     3.2.3  เพื่อใหผู้้เรียนร้อยละ ๙๕ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชีแ้จงงบประมาณ  
 

ท่ี 
รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวมทั้งสิ้น 

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์, - - ๑01,๐๐๐- ๑๐1,๐๐๐- ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๓๐ มี.ค ๖๒ 

ครูสุวิทย์   

๓. ค่าเขียนเพลงและค่า
ออกแบบการแปล-
ขบวน 

- - ๙๙,๐๐๐- ๙๙,๐๐๐- ๑ พ.ย. ๖๒ – 
๓๐ มี.ค ๖๒ 

รวมท้ังสิ้น ๒oo,๐๐o บาท 
 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒oo,๐๐o บาท(สองแสนบาทถ่วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

๕.วิธีด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

แต่งตั่งค าสั่งมอบหมายงาน 
ประชุมวงแผนการด าเนินงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม 
ประเมิณความพึงพอใจ 
สรปุและรายงานผล 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
– ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายสุวิทย์  ม้าฤทธ์ิ 
 

 

 
6. การประเมิน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ: 
เพื่อใหผู้้เรียน  ร้อยละ ๙๕  ได้แสดงความสามารถทางด้านวงโยธ
วาทิตในระดับชาติและนานาชาติได้   

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ: 
-  เพื่อใหผู้้เรียนร้อยละ ๙๕  เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
  - เพื่อให้ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 - เพื่อใหผู้้เรียนร้อยละ ๙๕ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ผู้เรียนมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อื่น 
 ๗.๒ ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 ๗.๓ ผู้เรียนเห็นคุค่าในตังเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๗.๔ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 
           ๗.๕ ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด 
 
 
       ลงช่ือ……………………………ผู้รบัผิดชอบโครงการ               ลงช่ือ………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสุวิทย์ ม้าฤทธ์ิ)               (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม        ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 



131 
 

โครงการ   กีฬาต้านยาเสพติด “วิชิตเกม” 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่  ๓   ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓   กลยุทธ์ที่ 4 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.2   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมพร   ชัชวาลรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มิถุนายน ถึง  30 กรกฎาคม  2563 
งบประมาณ   100,000.-  บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากสถานการณ์ปัญหาการแพรร่ะบาดยาเสพติดใน
ปัจจุบัน เป็นปญัหาที่กระทบและส่งผลต่อตนเอง และสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อันเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นก าลังของชาติใน
อนาคต เป็นเป้าหมายส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสติดนัน้ ทั้งทางนโยบาย  ทางโรงเรียนวิชิตสงคราม 
ได้มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   แล้วยังสง่เสรมิใหเ้ยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งโดยมุง่เน้นการเล่นกีฬา   เพื่อไม่ให้เข้าไปยุง่เกี่ยวกบัยาเสพติด และลด ละ เลกิ
ยาเสพติด และเป็นกิจกรรมบ าบัดอย่างหนึ่ง  ชมรมดนตรีกฬีาและนันทนาการ  จงึได้จัดท าโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด   วิชิตเกม   
ความหมายและขอบข่าย 
  

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนตามยทุธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีและมีน้ าใจนกักีฬา 
3. เพื่อให้นักเรียนสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงและมสีขุภาพจิตที่ดี 
4. เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาความสามารถพเิศษด้านกีฬาให้นกัเรียนที่มีความสนใจ 
5. เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนรักการออกก าลงักายดูแลร่างกายให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 
6. เพื่อนักเรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านกีฬา 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  90 

3.1.2. นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามปลอดยาเสพติดร้อยละร้อย 
3.1.3. นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง รอ้ยละ 80 
3.1.4. จัดกจิกรรมด้านกีฬาต้านยาเสพติดจ านวน  1  ครั้ง / ปีการศึกษา 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  นักเรียน มีน้ าใจนกักีฬา รู้จกัแพ้ รู้จกัชนะ รู้จักอภัย และมีความสามัคคี และใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ไม่เบี่ยงเบนไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 

3.2.2 ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยที่ดีทางด้านกีฬาและ นันทนาการ 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
ท่ี กิจกรรม / 

รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน 
-  ค่าเสื้อนักกีฬา 
จ านวน 450 คน    
คนละ ๑  ตัว×๑๕๐ 
บาท/ตัว 
-ค่าอาหารว่าง ๔ มื้อ/
มื้อละ ๒๕ บาท 
จ านวน 450 คน 

 
 

- 
 
 
 
- 

 

 
 
60,000 

 
 
 

40,000 

 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
60,000 
 
 
 

  40,000 

 
 

มิ.ย.- ก.ค. 
๖3 

ครูสมพร 

 รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 100,000.- 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000.-บาท (  หน่ึงแสนบ้านถ้วน) 

** หมายเหต ุสามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑ มิ.ย. 63 ครูสมพร 

 
 

๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน 3  มิ.ย. 63 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ 15 มิ.ย.- 25 ก.ค. 63 
๔ ประเมินความพึงพอใจ 25 ก.ค. 63 
๕ สรปุรายงานผล  30  ก.ย.63 

 

๖. การติดตามและประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  90 
2. นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามปลอดยาเสพติดร้อยละร้อย 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 80 
4. จัดกิจกรรมด้านกีฬาต้านยาเสพติดจ านวน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

 
- ตรวจเช็คจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
- การตรวจปสัสาวะ 

 
- บัญชีรายช่ือ 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
- ผลการตรวจ 
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เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียน มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รูจ้ักชนะ รูจ้ักอภัย และมี
ความสามัคคี และใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ไม่เบี่ยงเบนไป
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด 
2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยที่ดทีางด้านกีฬาและ 
นันทนาการ 
 

 
- สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการออกก าลงักาย 
                 2. นักเรียนสามารถเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 
                 3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
                 4. นักเรียนสามารถตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันโรค และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

5. นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความ สามคัคีรู้กฎกติกาในการแข่งขัน
กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                (  นายสมพร  ชัชวาลรัตน์  ) 

                         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                   (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ      ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     (NT และ O - NET ) 
สนองประเด็นกลยุทธ์     ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒  กลยุทธ์ที่ 6 
สนองมาตรฐาน     มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑ , ๑.๑.๒ , ๑.๑.๕ 
                                 มาตรฐานที่ ๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ , ๓.๕ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสรุิยงค์ , นางสาวมูด้า  พระจันทร์ศร ี  
                                 นางจันทนา  สวัสดี , นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทร   
ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
งบประมาณ   ๙,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ข้ึนเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน จากการผลการทดสอบ 
NT และ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบ NT ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และการทดสอบ O-NET ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
ในภาพรวม ทุกรายวิชามีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ   
 ดังนั้นเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพตามจุดเน้น สพฐ. โดยให้ผู้เรียนในระดบั  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (NT และ O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิม่ขึ้น 
โดยครูควรเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอย่าง
เร่งด่วน ครทูุกคนควรร่วมวิเคราะหส์าเหตุผลการสอบ O-NET ของผู้เรียน จัดตารางสอนซ่อมเสรมิอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทกุระดบัช้ัน 
             ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  เนื่องจาก
เป็นตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  จึงจัดให้มีโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O - NET )  ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ ประถมศึกษาปี
ที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ข้ึนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
 

๒. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ๒.๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการสอบ NT และ O-NET ของนักเรียนในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  
           ๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O - NET ) 
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ในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนในระดบัประถมศึกษาปทีี่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ ทุกคน  ได้รับการสอนติวเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นสอบ 
 NT และ O-NET  
                    ๓.๑.๒ ร้อยละ ๗๕ ของผูเ้รียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                       ๓.๒.๑ ผู้เรียนในระดบัประถมศึกษาปทีี่ ๓ ประถมศึกษาปทีี่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ ทุกคน  ได้รับการสอนติวเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นสอบ NT และ O-NET  
                        ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. การสอนติวเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ NT 
 และ O-NET 

- - ๕,๐๐๐- ๕,๐๐๐- ๔ พ.ย. ๖๒-
๒๘ ก.พ. ๖๓ 

ครูเฉลมิ 
ครูมูด้า                   
ครูจันทนา  
ครูหนึ่งฤทัย 

๒. ท าแบบทดสอบ Pre O-NET - - ๔,๐๐๐- ๔,๐๐๐- ๒๔ – ๒๕
ธ.ค. ๖๒ 

ครูเฉลมิ 
ครูมูด้า                   
ครูจันทนา  
ครูหนึ่งฤทัย 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ 
.- 

  

 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๙,๐๐๐ .-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

           หมายเหตุ    สามารถถัวจ่ายทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๔ พ.ย.๖๒ ครูเฉลมิ  ครูมูด้า                   

ครูจันทนา  ครูหนึง่ฤทัย 
 

๒ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 

๕ พ.ย.๖๒ ครูตามค าสั่ง  

๓ ด าเนินการตามกิจกรรม ๑๑ พ.ย.๖๒  
– ๒๘ ก.พ.๖๓ 

ครูตามค าสั่ง  

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๒๘ ก.พ.๖๓ ครูเฉลมิและครูหนึง่ฤทัย 
 

 

๕ สรปุและรายงานผล ๖ มี.ค.๖๓ ครูเฉลมิ   ครูมูด้า                   
ครูจันทนา  ครูหนึง่ฤทัย 

 

 
๖. การประเมิน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๖.๑ เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ๘๐  ของผูเ้รียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ทุกคน  ได้รับการสอนติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT  
และ O-NET  
๒. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติ
สูงข้ึน 
๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนในระดบัประถมศึกษาปทีี่ ๓ ประถมศึกษาปทีี่ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน  ได้รับการ
สอนติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT และ O-NET  
๒.ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 

 
- การท าแบบฝกึ 
- การทดสอบ 
-สังเกต 
-ประเมินผลตาม 
สภาพจรงิ 

 

 
- แบบฝึก 
- แบบประเมิน 
- ภาพถ่าย 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  มีความพร้อมในการสอบ NT และ O-NET ท าให้ผูเ้รียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสงูข้ึน 
 

 
 
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ...........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

        (นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์)       (นางสาวหนึ่งฤทัย เกษตรสุนทร) 
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
    ลงช่ือ....................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ                  
      (นางสาวมูด้า  พระจันทร์ศรี) 
        ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 ลงช่ือ.........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
         (นางจันทนา  สวัสดี) 
        ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

      
 ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ประเด็นกลยุทธ์     ประเด็นกลยุทธ์ที่   ๒   กลยุทธ์ที่ ๔ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้     มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 
ลักษณะงาน/โครงการ     โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ      น.ส.มูด้า  พระจันทร์ศร ี นางจันทนา สวัสด ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  -  กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๙๐,๐๐๐  บาท  (งบเงินอุดหนนุรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง จ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
หรือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ จะส่งผลใหผู้้เรียนได้น าประสบการณ์ต่างๆนั้นมาพัฒนาศักยภาพที่บังเกิดมีในตนเอง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความรู้ความสามารถและตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อใหผู้้เรียนได้รบัการส่งเสริมเข้าร่วมกจิกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

๒.๒  เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับการสง่เสริมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้             

 

2. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนรอ้ยละ ๒๐ เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

   

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๑.๑ ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวล
า

ด าเนินงา
น 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๑. การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

- 
 

๘๐,๐๐๐
. 
 
 

๑๐,๐๐๐. 
 
 

๙๐,๐๐๐. พ.ย. ๖๒ 
-ก.ย. ๖๓ 

 

ครูผูส้อนแต่
ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๙๐,๐๐๐.-  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
๕.  วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี  
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. ๖๒ 

 
น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี

 

๓. ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ธ.ค.๖๒- 
ก.ย. ๖๓ 

น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี

 

๔. ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. ๖๓ น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี  
๕. สรปุ และรายงานผล ก.ย. ๖๓ 

 
น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี
นางจันทนา สวัสด ี

 

 

6. การประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ: 
๑. ร้อยละ ๒๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เชิงคุณภาพ: 
๑.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
ส ารวจการเข้าร่วม

กิจกรรม 
 
 

 
แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 



140 
 

 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   ๗.๑ ผู้เรียนได้รับการสง่เสรมิเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 
 
 

ลงช่ือ....................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ................................ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ 
               (นางสาวมูด้า พระจันทร์ศร)ี         (นางจันทนา สวัสดี) 
        ต าแหน่ง ครู คศ. ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม  ต าแหน่ง ครู คศ. ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
        (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   รักษ์ภาษาไทย 
สนองประเด็นกลยุทธ์   ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒    กลยุทธ์ที่  ๖ 
สนองประเด็นกลยุทธ์   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ , 1.2 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรัชนก  คงทรัพย,์ นางสาวนูรเีย๊าะ  หมาดแลหมัน,  
   นางสาวนันทวัน  เอียดทวน, นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐.-บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การ
ใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญไมว่่าจะเป็นการอ่าน  การเขียน  การพูด  การดู  
และการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งตอ้งใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่อสารใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างคล่องแคล่ว  มีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  และมีนิสยัรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม  จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อื่นด าเนินได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อใหผู้้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของภาษาไทย  ตลอดจนสง่เสรมิการบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ  สามารถน าไปประยกุต์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และสง่เสรมิศักยภาพของผูเ้รียน  เพื่อ
สนับสนุนนักเรียนทีม่ีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย  เช่น  การเขียนค าประพันธ์ การเขียนนทิาน อ่าน
ท านองเสนาะ เรียงความ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์  และการคัดลายมือ  ได้แสดงออกและพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ  จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพฒันาผูเ้รียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๒.๒ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนได้พฒันาทักษะภาษาไทยเตม็ตามศักยภาพ  สามารถเข้าแข่งขันกจิกรรม
ต่างๆ 
 ๒.๓ เพื่อใหผู้้เรียนภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ๒.๔ เพื่อพฒันาผูเ้รียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒.๕ เพื่อพฒันาผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมเีจต
คติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
  

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.1 นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 
   ๓.๑.๒ ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๐ มีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
  ๓.๑.๓  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ภาษาไทย 
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  ๓.๑.๔ ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
   

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.1 นักเรียนผูเ้รียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 

 ๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒.๓ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นเปน็ไทย 

     ๓.๒.๔ ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     ๓.๒.๕ ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมวันสุนทรภู่ - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ มิ.ย.๖๓- 
ก.ค.๖๓ 

ครูนันทวัน 
ครูขวัญใจ 
ครูลักขณา 

๒ กิจกรรมวันภาษาไทย - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ มิ.ย.๖๓- 
ส.ค.๖๓ 

ครูนูรีเย๊าะ 
ครูรัชนก 
ครูดุจดาว 

๓ ภาษาไทยวันละค า 
 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ธ.ค. ๖๒-
ก.ย.๖๓ 

ครูนันทวัน 
ครูขวัญใจ 

๔ พี่สอนน้อง 
  

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ธ.ค. ๖๒-
ก.ย.๖๓ 

ครูนูรีเย๊าะ 
ครูรัชนก 
ครูดุจดาว 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐.- 

 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.- บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

**หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี  รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ นางรัชนก  คงทรัพย,์ 

นางสาวนูรเีย๊าะ  
หมาดแลหมัน,  

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. ๖๓ 
๕ สรปุและรายงานผล ก.ย. ๖๓ 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 
     ๒. ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๐ มีความรู้และทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๓. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สามารถ
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ภาษาไทย 
    ๔. ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหลง่
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 
-  สังเกต  สอบถาม 
 
-  การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ 
 
 
- การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
- แบบสังเกต, 
แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนผูเ้รียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น
ตามหลกัสูตร 
    ๒. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะภาษาไทย
อย่างเต็มศักยภาพ 
    ๓. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นเป็นไทย 
    ๔. ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๕. ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาไทย 
 

 
- ตรวจผลงานนักเรียน 

- ผลการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ 

 

 
- แบบประเมิน 
 
- แบบสังเกต 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ผู้เรียนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของภาษาไทย 
 ๗.๒ ผู้เรียนได้พัฒนาทกัษะภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๗.๓ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันทกัษะภาษาไทยในโอกาสต่างๆ 
 ๗.๔ ผู้เรียนมีทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพดู  การใช้ภาษาไทย และการคิด
วิเคราะห ์
 

 

 

                        (ลงช่ือ).................................................... ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
         (นางรัชนก  คงทรัพย์) 
         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
        (ลงช่ือ).................................................... ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวนูรีเย๊าะ  หมาดแลหมัน) 
             ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

 
       (ลงช่ือ).....................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป ์
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๔ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ (๒) 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิตยา สมประสงค์ นางสาวรัตติกานต์ คงชู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ      ๓๖,๐๐๐.- บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
 ------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก 
ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ละเลยด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมถึงนาฏศิลป์ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ดังนั้นเพื่อไม่ให้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ของไทยเราต้องสูญสลายจึ งควรส่งเสริม
และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้น าศิลปะ
ด้านนาฏศิลป์เผยแพร่สู่ชุมชนของตน อันน ามาซึ่งเป้าหมายที่พึงประสงค์ คือเยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ รู้จักรัก หวงแหน และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมไทย ให้ด ารงอยู่ต่อไป อีกทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ เพื่อเข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด และระดับภาค ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย 

 ๒.๒ เพื่อให้นกัเรียนมีความรัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในการอนรุักษ์และเผยแพร่ด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

๒.๓ เพื่อให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย และมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ เผยแพร่
นาฏศิลป์ไทยคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทย และภูมปิัญญาไทย 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรกัษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 
  ๓.๓.๓ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน ชุมชน และกจิกรรมการประกวดการแข่งขัน
ตามโอกาสอันเหมาะสม 
  ๓.๓.๓ นักเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ ชุดไทยร าวงมาตรฐาน
ระดับประถม ชายและ
หญิง 

- - ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ 
พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

๑. 
นางสาว
นิตยา สม
ประสงค์ 
๒. 
นางสาว
รัตติกานต์ 
คงชู 

๒ เครื่องประดับไทย - - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๒ จักรเย็บผ้า 

- - 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

รวม ๓๖,๐๐๐   
 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๓๖,๐๐๐.- บาท  (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 
๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน 

๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครูนิตยา  
ครูรัตติกานต์  

 

๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ครูนิตยา  
ครูรัตติกานต์ 

 

๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูนิตยา  
ครูรัตติกานต์ 

 

๔ ประเมินความพึงพอใจ ๑.ออกแบบการประเมิน 
๒.ประเมิน 
๓.รวบรวมแบบประเมิน 
๔.สรปุการประเมิน 

ครูนิตยา  
ครูรัตติกานต์ 

 

๕ สรปุ และรายงานผล 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

ครูนิตยา  
ครูรัตติกานต์ 
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๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
           นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมนาฏศิลป์ไทย และมีส่วน
ร่วมในการอนรุักษ์ เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

 
การสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

 
การสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนตระหนกัในคุณค่านาฏศิลป์ไทย และภูมิปญัญาไทย 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมโรงเรียน ชุมชน และกิจกรรม
การประกวดการแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม 
๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 
การสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

 
การสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 

 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย 
๒. นักเรียนมีความรัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในการอนุรกัษ์ และเผยแพร่ศิลปะด้านนาฏศิลป์

ไทย 
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน ชุมชน และกจิกรรมการประกวด แข่งขันตามโอกาสอัน

เหมาะสม 
๔. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
            (นางสาวนิตยา   สมประสงค์) 
       ครูช านาญการ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ   
                 (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
                 (นางสาวรัตติกานต์  คงชู) 
     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ สื่อสามมิติ สร้างสรรค์บรูณาการหรรษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 5 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ี 2.4 ,  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ี  3.2 
ลักษณะโครงการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการใหม ่
นางสาวธันย์ชนก การะเกต , นางสาวสลุาวัลย์  เพชรานันท ์
นางสาวดวงนภา  ธัญรส 

ระยะเวลาในการด าเนินการ    ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๓,๘๗๕ บาท   (งบเงินอุดหนนุรายหัว) 

๑. หลักการและเหตุผล 

สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก สื่อสามมิติ 
เป็นสื่อการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจ  เพราะมีรูปแบบและสีสัน สวยงาม การสร้างสื่อหนึ่งช้ินควร
ออกแบบให้มีประโยชน์มากที่สดุ โดยสามารถสอนได้หลายวิชา เป็นการช่วยครูให้ประหยัดเวลาสอน เพราะ
สามารถสอนได้หลายวิชาในครั้งเดียว สื่อการสอนแบบบูรณาการจึงมีความจ าเป็น 

คณะครู ระดับช้ันปฐมวัยและระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สมาชิก
สามารถเรียนรู้การท าสื่อสามมิติ ได้หลายรูปแบบ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายกับการเรียนการ
สอน เนื่องจากมีครูจ านวนมากให้ความสนใจ ในการสร้างสื่อสามมิติ จึงได้จัดท าโครงการ สื่อสามมิติ
สร้างสรรค์บูรณาการหรรษาข้ึนเพื่อเผยแพร่การท าสื่อสามมิติ  ไปยังครูผู้สอนในระดับช้ันปฐมวัยและ
ระดับช้ันประถมตอนต้น นอกจากนั้นยังมีการสาธิต วิธีการใช้สื่อสามมิติไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนสามมิตทิี่สามารถบรูณาการใช้กับทกุสาระ 

 ๒.๒  เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสื่อสามมิตสิู่การเรียนการสอน 

๒.๓  เพื่อสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

๓.  เป้าหมาย   

๓.๑  ด้านปริมาณ  

๓.๑.๑  เปิดอบรมครู  ๑ รอบ จ านวน ๒๐ คน 

  ๓.๑.๒  ครูที่เข้ารบัการอบรมสามารถผลิตสื่อสามมิตบิูรณาการ ได้อย่างน้อย ๔ ช้ิน 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑  ครูที่เข้ารบัการอบรมสามารถสร้างสื่อสามมิติบรูณาการที่มีคุณภาพได้ 

  ๓.๒.๒  ครูที่เข้ารบัการอบรมสามารถน าสื่อทีส่ร้างไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 
ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบด าเนินการ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม
ทั้งสิ้น 

๑. ค่าอาหารว่าง            
มื้อละ ๓๐ บาท 
จ านวน ๔ มื้อ ผู้เข้า
อบรมจ านวน ๒๐ คน 
ค่าอาหารกลางวัน     
มื้อละ ๗๐ บาท 
จ านวน ๒ มื้อ ผู้เข้า
อบรมจ านวน ๒๐ คน 

- 
 
 
 
 

- - ๒,๔๐๐.- 
 
 
 

๒,๘๐๐.- 
 
 
 
 

1 พ.ย.- 
30 ก.ย.63 

ครูธันย์ชนก   
ครูดวงนภา   
ครูสลุาวัลย์   

๒. ซื้อวัสดุส านักงาน - - -  ๘,๖๗๘.-   
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๕.- 

 

รวมงบประมานท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๕  บาท (หน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

5.วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๒๔ มกราคม  ๖๓ ครูธันย์ชนก   

ครูดวงนภา   
ครูสลุาวัลย ์

 
๒. ประชุมวางแผนด าเนิน ๒๗ มกราคม ๖๓ 

๓. ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ๑ กุมภาพันธ์ ๖๓ ถึง 
๑๐ กรกฎาคม ๖๓ 

๔. ประเมินความพึงพอใจ ๑๕ สิงหาคม ๖๓ 
๕. สรปุและรายงานผล ๓๑ สิงหาคม ๖๓ 
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๖.  การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิต
สื่อสามมิติได ้
๖.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูร้ับการอบรมน าสื่อไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได ้
๖.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ข้ารับการประเมินมีความพึง
พอใจการจัดอบรมอยู่ในระดบัด ี

 
-สอบถาม 

 
 
 
 
 

 
-แบบสอบถาม 

 
 
 
 

 
เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพอใจในการสร้างสื่อสาม
มิติในระดับด ี
๖.๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพอใจในการน าสือ่สามมิติ
ไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับด ี

 
-ประเมินความพึง

พอใจ 
-สอบถามความพึง

พอใจ 

 
 

 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ผู้รบัการอบรมสามรถสร้างสื่อสามมิติที่มีคุณภาพ และบูรณาการทุกสาระวิชาได้ 
๗.๒ ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถน าสื่อสามมิติทีส่ร้างไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 

 
 
 
 

ลงช่ือ....................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ         ลงช่ือ................................ ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวธันย์ชนก การะเกต)                                    (นางสาวดวงนภา  ธัญรส) 
       ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม                             ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

 
ลงช่ือ....................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

(นางสาวสลุาวัลย์  เพชรานันท์) 
ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ                  พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนนักเรียน ป.๗ 
สนองประเด็นกลยุทธ์       ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒  กลยุทธ์ที่ ๖ 
สนองมาตรฐาน           มาตรฐานที่ ๑   ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑ , ๑.๑.๒ , ๑.๑.๕ 
                                      มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ลักษณะงาน/โครงการ       โครงการต่อเนือ่ง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสรุิยงค ์
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
งบประมาณ        ๙,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
............................................................................................................................. ............................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน ในสงัคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ ในการพฒันา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นการอ่านและการเขียนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อชีวิตของทุกคน การอ่านการเขียน ท าให้คนเราเฉลียวฉลาด ยิ่งเทคโนโลยรีุดหน้าไปเท่าไร การอ่านและ
การเขียนยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นมากเท่านั้น  

นอกจากนีห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
สอนซ่อมเสรมิ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพตามจุดเน้น สพฐ. โดยให้นักเรียนอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  การสอนเสรมิ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
กรณีทีผู่้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดที่ก าหนด
ไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียน โดยจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
              อนึ่ง ตามที่สมศ. ได้เสนอแนะ ให้ผูเ้รียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน              
ทางโรงเรียนจงึเล็งเห็นความส าคัญของการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ เนื่องจากเป็น
ตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา   โรงเรียนวิชิตสงครามจึงจัดให้มกีารท าโครงการพฒันาและ
เสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนนักเรียน ป.๗ ข้ึนเพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีความรู้มีทกัษะทีจ่ าเป็นตาม
หลักสูตรและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.๑  เพื่อให้ผูเ้รียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ได้เรียนซ่อมเสริม 
๒.2   เพื่อให้ผูเ้รียนทีอ่่านไม่คล่องเขียนไม่คลอ่งช้ันประถมศกึษาปีที่ ๒ – ๖ ได้เรียนซ่อมเสริม 

 2.๓   เพื่อพัฒนาใหผู้้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.๔   เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ ผู้เรียนรอ้ยละ ๗๕  มีความสามารถในการอ่าน ฟงั ดู พูด และเขียนได้เหมาะสม 
ตามระดับช้ัน 
  ๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสส 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
         ๓.๒.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
 

๔.  งบประมาณท่ีใช ้
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่า

ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ 
 
 
๒ 

กิจกรรมการสอนซอ่มเสริมผู้เรียนที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่องช้ัน ป.๒ – ป.๖ 
กิจกรรมประเมินการอ่านการเขียน
นักเรียนช้ัน ป.๑ – ป.๖ และการรู้
เรื่องการอ่านม.๑–ม.๓ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

๑ พ.ย.๖๒ 
- ๒๘ ก.พ.
๖๓ 
 
๑ พ.ย.๖๒ 
- ๒๘ ก.พ.
๖๓ 

ครูเฉลมิ 
 
 
ครูเฉลมิ 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - - - ๙,๐๐๐   
 
รวมงบประมาณท้ังสิน    งบประมาณ ๙,๐๐๐.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ    สามารถถัวจา่ยทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑ พ.ย.๖๒ ครูเฉลมิ 

ครูตามค าสั่ง 
 

๒ ประชุมวางแผนการด าเนินการ ๔ พ.ย.๖๒ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ ๗ พ.ย.๖๒  

– ๒๕ ก.พ.๖๓ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ๒๘ ก.พ.๖๓ 
๕ สรปุและรายงานผล ๖ มี.ค.๖๓ 

 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑ เชิงปริมาณ:  
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีความสามารถในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
๒.ผู้เรียนรอ้ยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
๖.๒เชิงคุณภาพ: 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนได้
เหมาะสมตามระดบัช้ัน 
๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  

 
-การท าแบบฝึก 
- การทดสอบ 
- สังเกต 
- ประเมินผลตาม 
สภาพจรงิ 
 

 
- แบบฝึก 
- แบบประเมิน 
- ภาพถ่าย 

 

 

๗.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๒-๖ ได้เรียนซ่อมเสรมิจนสามารถอ่าน

ออกเขียนได้ มีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง 
 
 
ลงช่ือ...................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ  ลงช่ือ...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสุริยงค)์           (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
    ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาญีปุ่่น 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่  6     
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันทนา  แก้วกลิ่น 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ ตุลาคม 2562 ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๙๘,๐๐๐.- บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 จากการที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมตัวกันเปน็ประชาคมอาเซียน เมื่อปี ๒๕๕๘ นั้น
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเมอืง เศรษฐกิจ และ
สังคม และเนือ่งจากจงัหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเทีย่วและการเตรียมคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านต่างๆสือ่กลางทีจ่ะท าให้คนไทยเกิดความพรอ้ม นั่นคือ ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล 
เช่น ภาษาญี่ปุ่น ก็มีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมใหผู้้เรียนได้เกิดทักษะ การพูด การสื่อสาร และวัฒนธรรมที่
ควรรู ้
 ดังนั้นเพื่อส่งผลตอ่การพัฒนาการด้านการสื่อสารทางภาษาญี่ปุ่นของนกัเรียนที่จะสง่เสรมิให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้านภาษามากยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ภาษาสากลเพิม่ขึ้น 
 ทักษะทีส่ าคัญของภาษาที่ต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการสื่อสาร  โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษามากยิง่ข้ึน 
ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ตลอดจนผูป้กครอง และชุมชน
เกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ฝ่ายบุคลากรจึงได้ด าเนินการโครงการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนเกิดความพรอ้มรองรบัการเปลี่ยนแปลงในปี ๒๕๖๐ ข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนภาษาตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารและการแข่งขัน  
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเพิ่มข้ึน มีความกล้าแสดงออกและมี
ประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง ตลอดจนความเข้าใจทางวัฒนธรรมของภาษา 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคนได้มีโอกาสเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนทุกคนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
  ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
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  ๓.๒.๓ ผู้ เรียนทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกและประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง ตลอดจนความเข้าใจทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

๔.  งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม 
งบด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ จ้างครูสอนภาษาญี่ปุ่น 
จ านวน ๕  เดือน  
ในอัตราเดือนละ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 

๑๘๙,๐๐๐   ๑๘๙,๐๐๐ ๑ต.ค.๖๒– 
๓๐ก.ย. ๖๓ 

ครูวันทนา 
 

๒ เงินประกันสังคม ๕%  ๗๕๐   ๙,๐๐๐   
รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น  ๑๙๘,๐๐๐.- 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๑๙๘,๐๐๐.- บาท  (หน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

๕.  วิธีการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ จ้างครผูู้สอนภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑๒ เดือน ใน
อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๑ต.ค.๖๒ ถงึ 
๓๐ก.ย. ๖๓ 

ครูวันทนา 
 

 

๒ เงินประกันสังคม ๕%  
 
 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ทุกคนได้มี
โอกาสเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นกับครูผูส้อนภาษาญี่ปุ่น
โดยตรง 

 
สังเกต ส ารวจ 
สอบถาม 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบสงัเกต ส ารวจ 
สอบถาม ประเมิน
ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
๒. ผู้เรียนทุกคนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
การแข่งขัน  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับครผููส้อน
ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและ
ประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง ตลอดจนความเข้าใจ
ทางวัฒนธรรม 

 
สังเกต ส ารวจ 
สอบถาม 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบสงัเกต ส ารวจ 
สอบถาม ประเมิน
ความพึงพอใจ 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของตนเอง 
 ๗.๒ ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ๗.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กล้าคิดกล้าแสดงออก เข้าใจ
วัฒนธรรมของภาษาได้ดีข้ึน 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
                                           (นางวันทนา  แก้วกลิ่น) 

 ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
                                                                
                                                            
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสู้ส่ากล ( จัดจ้างครูอาสาสมัครจีน ) 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๖ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๒๓๖,๕๐๐.- บาท  ( งบอุดหนนุรายหัว ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่โลกของเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้เกิดเขตเศรษฐกิจใหม่ข้ึนมาหลายแห่งใน
โลก หนึ่งในนั้นก็คือ ประเทศจีนที่มีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนปัจจุบัน
กลายเป็นชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาประเทศของจีนไม่ว่าจะ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา ล้วนแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนา ซึ่งส่งผลให้ประเทศจีนประสบความส าเร็จจนนานาประเทศยอมรับว่ามี
ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าทุกๆ ประเทศในโลก  
 การที่เราจะเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ในโลกอนาคตก็คือ ภาษาจีน ที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทตามขนาดเศรษฐกิจของจีน ซึ่งทาง
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประจ า
ประเทศไทย (Hanban) ได้มีความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อให้การ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาจีนของ
นักเรียนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในศักยภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
สู่สากล (จัดจ้างครูอาสาสมัครจีน) เพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อมในทักษะต่างๆ ของภาษา และน าไปสู่การ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนภาษาตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
และประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง ตลอดจนความเข้าใจทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 ๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับครูผู้สอนที่เช่ียวชาญทางด้านภาษา มีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะตามมาตรฐาน 
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๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเลือกเรียนภาษาตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 
  ๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
  ๓.๑.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา กล้า
แสดงออกพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง  และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  ๓.๑.๔  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้เรียนรู้กับครูผู้สอนที่เช่ียวชาญทางด้านภาษา มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะตามมาตรฐาน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
  ๓.๒.๒ ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในโอกาสตา่งๆได้  
  ๓.๒.๓ ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเจ้าของภาษา มคีวามกล้าแสดงออก มี
ประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  ๓.๒.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝกึทักษะทางภาษาในการสือ่สาร 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ จ้างครูอาสาสมัครชาวจีน 
จ านวน ๑๒ เดือน ในอัตรา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๑๘๐,๐๐๐. - - ๑๘๐,๐๐๐.- ต.ค. ๖๒ -  
ก.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร 

๒ ค่าใช้จ่ายในการต่อวีซ่า  
เพื่อท างานในราชอาณาจักร
ไทย ระยะเวลา ๑ ป ี
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

- ๒,๐๐๐. - ๒,๐๐๐.- พ.ค. – ส.ค. 
๖๓ 

ครูธนีพร 

๓ ค่าใช้จ่ายในการต่อ
ใบอนุญาตท างาน (Work 
Permit) ระยะเวลา ๑ ปี  
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

- ๓,๕๐๐. - ๓,๕๐๐.- พ.ค. – ส.ค. 
๖๓ 

ครูธนพีร 

๔ ค่าตรวจสุขภาพ 
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

- ๑,๐๐๐. - ๑,๐๐๐.- พ.ค. – ส.ค. 
๖๓ 

ครูธนีพร 

๕ ค่าประกันอบุัติเหตุ และ
ประกันสุขภาพ 
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

- ๕,๐๐๐.
- 

- ๕,๐๐๐.- พ.ค. – มิ.ย. 
๖๓ 

ครูธนีพร 
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๖ ค่ารถโดยสารประจ าทาง    
๒ เที่ยว ไป-กลับ 
กรุงเทพ – ภูเก็ต /  
ภูเก็ต – กรุงเทพ 

- ๓,๐๐๐. - ๓,๐๐๐.- มี.ค. – มิ.ย. 
๖๓ 

ครูธนีพร 

๗ ค่าที่พัก จ านวน ๑๒ เดือน 
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

- ๔๒,๐๐๐. - ๔๒,๐๐๐.- ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒๓๖,๕๐๐.-   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๓๖,๕๐๐.- บาท  (สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

**หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕.  วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ จ้างครูอาสาสมัครชาวจีน จ านวน ๑๒ เดือน ใน

อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท  
๑ ต.ค. ๖๒ ถึง  
๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๒ ค่าใช้จ่ายในการต่อวีซ่า เพื่อท างานในราชอาณาจักร
ไทย ระยะเวลา ๑ ปี (ครอูาสาสมัครชาวจีน) 

๒๐ พ.ค. ถึง  
๓๑ ส.ค. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๓ ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตท างาน (Work 
Permit) 
ระยะเวลา ๑ ปี (ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

๒๐ พ.ค. ถึง 
๓๑ ส.ค. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๔ ค่าตรวจสุขภาพ (ครูอาสาสมัครชาวจีน) ๒๐ พ.ค. ถึง 
๓๑ ส.ค. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๕ ค่าประกันอบุัติเหตุ และประกันสุขภาพ 
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

๒๐ พ.ค. ถึง  
๓๐ มิ.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๖ ค่ารถโดยสารประจ าทาง ๒ เที่ยว ไป-กลับ 
กรุงเทพ – ภูเก็ต / ภูเก็ต – กรุงเทพ 

๑ มี.ค.  ถึง  
๓๐ มิ.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๗ ค่าที่พัก จ านวน ๑๒ เดือน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
(ครูอาสาสมัครชาวจีน) 

๑๙ ต.ค. ๖๒ 
ถึง  

๑๙ ก.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร  

๘ ประเมินความพึงพอใจ ๓๐ ก.ย. ๖๓ 
 

ครูธนีพร  

๘ สรปุและรายงานผลการด าเนินโครงการ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ครูธนีพร  
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๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเลือกเรียนภาษาตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศในการสื่อสาร  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เจ้าของภาษา กล้าแสดงออกพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษา
โดยตรง และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนได้ เรียนรู้กับครูผู้ สอนที่
เช่ียวชาญทางด้านภาษา มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ
ตามมาตรฐาน 

 
สังเกต  
สอบถาม 
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบสงัเกต  
แบบสอบถาม  
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
๒. ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในโอกาสต่างๆ
ได้  
๓. ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเจ้าของภาษา มี
ความกล้าแสดงออก มีประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง 
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๔. ผู้เรียนไดเ้รียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาในการสื่อสาร 

 
สังเกต  
สอบถาม 
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบสงัเกต  
แบบสอบถาม  
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในโอกาส
ต่างๆ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเจา้ของภาษา มีความกล้าแสดงออก มีประสบการณ์ทางภาษาโดยตรง 
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาในการสื่อสาร และสามารถน าไปใช้ในชีวิต
ประวันได้ 

 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวธนีพร  จันทรวิบลู)                  (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
  ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
สนองประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่  ๒  ข้อที่ ๗ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  ๑  ข้อที่  ๕  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณรุง่  ภักดี , นายกุลดิษฐ์  รัตนสุคนธ์  

นางสาวเฉลิม   เกิดแสงสุริยงค์ , นางสาวหนึ่งฤทัย   เกษตรสุนทร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๓๐,๐๐๐. บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทางานทะเบียนและวัดผลประเมินผลของโรงเรียนวิชิตสงครามมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบนัที่เน้นนักเรยีนเปน็ศูนย์กลางการเรยีนรู้ โดยน าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทกุ
คนเพื่อน าไปจัดท าเป็นเอกสารให้กับนักเรียนทั้งที่ก าลังเรียนอยู่ และจบการศึกษาไปแล้ว ที่ส าคัญคือเป็น
งานที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้และพร้อมที่จะออกเอกสารที่ส าคัญ
ของนักเรียนให้กับนักเรียนตลอดไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลโรงเรียนวิชิตสงคราม โดยใช้เทคโนโลย ีที่
ทันสมัย จัดเกบ็ข้อมลู และตรวจสอบข้อมลู เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

2.2  เพื่อส่งเสริม การรายงานผลการเรียน การติดตามผลการเรียน ให้มีประสิทธิภาพ  
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
                ๓.๑.๑ มีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมนิผล ครบทุกระดับช้ัน 

      ๓.๑.๒ การจัดท า จัดจ้าง จัดซื้อ และสามารถตรวจสอบ ข้อมูลด้านงานทะเบียนและวัดผล 
ประเมินผลนกัเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ การใหบ้รกิารด้านงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลโรงเรียนวิชิตสงคราม มี 
ประสิทธิภาพสงูข้ึน 

๓.๒.๒ การจัดเกบ็รวบรวม ระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล มปีระสิทธิภาพสงูข้ึน ม ี
ความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/
รายละเอียดการใช ้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ รวม
ท้ังสิ้น 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

วัสดุ ค่า 
ใช้สอย 

๑ จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุ
งานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล 

- 103,000. - 103,๐๐๐.  
๑ ต.ค.๖๒ 
ถึง 
30ก.ย.63 

ครูอรุณรุง่   
ครูกุลดิษฐ์  
ครูเฉลมิ    
ครูหนึ่งฤทัย    ๒ จัดซื้อจัดจ้างเอกสาร

งานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล 

- - ๒๗,๐๐๐ 
 

27,000
. 

๓ จัดท าระบบข้อมูลงาน
ทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล  

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 130,000. 
 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 130,000. บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕. วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหต ุ

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

๑ ต.ค.63 ถึง  
๓๐ ก.ย.๖๓ 

ครูอรุณรุง่   
ครูกุลดิษฐ์  
ครูเฉลมิ    
ครูหนึ่งฤทัย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุและครุภัณฑ ์
งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 

๓ จัดซื้อจัดจ้างเอกสารงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

๔ รายงานผลการด าเนินงาน  
๕ สรปุรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑  เชิงปริมาณ :  
๖.๑.๑ การจัดท า จัดจ้าง จัดซื้อ เอกสารงานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล ได้ครบทุกระดับช้ัน 
๖.๑.๒ สามารถตรวจสอบ ข้อมลูด้านงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลนกัเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
การสงัเกต 

 
แบบสงัเกต 
 

๖.๒  เชิงคุณภาพ :  
๖.๒.๑ การจัดเกบ็รวบรวม ระบบงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล มปีระสิทธิภาพสงูข้ึน 
๖.๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนและวัดผลประเมินผลนักเรยีน มี
ความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 

 
ความพึงพอใจ 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๗.๑ งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลโรงเรียนวิชิตสงคราม สามารถด าเนินไปด้วย ความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสทิธิภาพสูง  
    ๗.๒ การตรวจสอบ ระบบข้อมลู งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล มีความถูกต้อง รวดเร็ว  
    ๗.๓ การจัดระบบ การจัดเกบ็ เอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   ลงช่ือ....................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ      
         (นางอรุณรุง่     ภักดี)                                    (นายกุลดิษฐ์ รัตนสุคนธ์) 
 ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม                         ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

      
ลงช่ือ.......................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ.......................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
 (นางสาวเฉลมิ   เกิดแสงสุริยงค์)                          (นางสาวหนึ่งฤทัย   เกษตรสุนทร) 
 ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม                         ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

 
           ลงช่ือ............................................ผู้อนมุัติโครงการ 

(นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยัง่ยืน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒  กลยุทธ์ที่ 1,4 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑   ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 , 1.2  มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอธิพงษ์  ปรีชา  นางจันทนา  สวัสดี    

นางสาวดุจดาว  บุญมีประกอบ   นายอภิรักษ์  สมันกิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๘,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็น
กระบวนการส าคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว การจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งทีส่่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ และแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนวิชิตสงคราม ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดท าโครงการนี้ 
เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ต่างๆ การทดสอบระดับชาติ (RT ป.๑ , NT ป.๓ , O-NET ป.๖ , O-NET ม.๓ , O-NET ม.๖) และการ
วัดผลประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 
 ๒. เพื่อให้ ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
และน ากลับมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
   3.1.1   นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ 
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  3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และ
เรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวมท้ังสิ้น 

๑ ค่าพาหนะส าหรบัเดินทาง
แข่งขันระดับภาคใต้ 

- ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ ๑ พ.ย.๖๒ 
- ๓๐ ก.ย.๖๓ 

นายอธิพงษ์ 
นางจันทนา 
นางสาวดุจดาว 
นายอภิรักษ์ 

๒ ค่าที่พักส าหรบัการแข่งขัน
ระดับภาคใต้ 

- ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ ๑ พ.ย.๖๒ 
- ๓๐ ก.ย.๖๓ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๑8,๐๐๐ - บาท  ( หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

5. วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 
ท่ี งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 ประชุมก าหนดโครงการ ก.ย.62 นายอธิพงษ์   

นางสาวดุจดาว   
นายอภิรักษ์   
 

 
 2 ขออนุมัติโครงการ ต.ค. 6๒ 

3 ประชุมครูช้ีแจงโครงการ ต.ค. 6๒ 
4 ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.62 ถึง ก.ย.63 
5 รายงานผลการด าเนินกจิกรรมโครงการ ก.ย.63 
6 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงแก้ไข

ข้อบกพรอ่งส าหรับการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

ก.ย.63 

 
6 . การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส ารวจ แบบส ารวจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ 
 ๒. เพื่อให้ ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
และน ากลับมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ 
  
 
 
 

ลงช่ือ..........................................                      ลงช่ือ........................................... 
    (นายอธิพงษ์  ปรีชา)                           (นางจันทนา  สวัสดี) 
           ผู้เสนอโครงการ                             หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการมัธยม 
 

 
 
 
                                   ……………………………………… 
                                                       (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

โครงการ   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  

มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรัช  แซ่ฉ่ัว,นายติณภัทร  แซ่ตัน ,นางสาวอิสรา  เพญ็ศร ี
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤศจิกายน ๒๕62   ถึง  30 กันยายน ๒๕๖3 
งบประมาณ   60,๐๐๐. บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน โดยครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  ด้วยพระอัจริยภาพและสาย
พระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รวมถึงทรงให้ความส าคัญกบัการศึกษาอย่าง
ยิ่ง ทรงมีพระราชด ารัสว่า “การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ” โดยทรงมอบพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาว่า การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยให้มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานท า และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  ส่งผลให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ New DLTV ในระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียน
ต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณโดยปรับผังรายการให้  New DLTV เป็นการจัดการศึกษา
ทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ 
Active Learning  
 โรงเรียนวิชิตสงครามตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเห็นถึงประโยชน์ในการในการ
จัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน แต่เนื่องจากอุปกรณ์ระบบ 
New DLTV มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงท าให้ห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรมี
การปรับปรุงระบบ New DLTV ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิพลต่อผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อปรับปรงุระบบ New DLTV ในช้ันเรียน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
2.2  เพื่อให้ครสูามารถใช้ New DLTV ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3 เพื่อพฒันาโรงเรียนให้มสีภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สพป.ภูเก็ต
ก าหนด 

3.เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ ๘๐ ของห้องเรียน มรีะบบ New DLTV ที่มคีวามพร้อมในการใช้งาน 
3.1.2  ร้อยละ ๘๐ ของครู สามารถใช้ระบบ New DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 

     3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 ครูน าระบบ New DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

งบน าเดินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ ปรับปรงุระบบ  
New DLTV  
 
 

 

6๐,๐๐๐ - 6๐,๐๐๐ 1 พ.ย.62 
ถึง 
30 มี.ค.63 

ครูวิรัช   
ครูติณภัทร 
ครูอิสรา 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 6๐,๐๐๐- 

 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 6๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

๕.วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ New DLTV และ
ตรวจสอบต าแหนง่ในการติดตั้งระบบ 
LAN ในห้องเรียนทกุห้อง 
ปรับปรงุระบบ New DLTV ตาม
งบประมาณที่ได้จัดสรรส่วนแรก 
สรปุผลการด าเนินงาน 

พ.ย. 2562 
พ.ย. 2562 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 
 

ม.ค.-ก.พ. 2563 

นายวิรัช  แซ่ฉ่ัว 
นายติณภัทร  แซ่ตัน 
นางสาวอิสรา เพญ็ศร ี

และคณะท างาน 
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๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1.  ร้อยละ 6๐ ของหอ้งเรียน มีระบบ New DLTV 
ที่มีความพร้อมในการใช้งาน 
2.  ร้อยละ 7๐ ของครู สามารถใช้ระบบ New 
DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 

 
การตอบแบบส ารวจ
ของคร ู
 
 
 

 
แบบส ารวจความคิด
เห็น 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูน าระบบ New DLTV มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมปีระสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผล
ต่อผู้เรียน 

 
การตอบแบบส ารวจ
ของคร ู
การตอบแบบส ารวจ
ของนักเรียน 

 
แบบส ารวจความคิด
เห็น 
 

 

๗.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  ห้องเรียนมรีะบบ New DLTV ที่มีความพร้อมในการใช้งาน 
7.2 ครูสามารถใช้ New DLTV ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานที่ สพป.ภูเก็ตก าหนด 

 
  

 

ลงช่ือ)................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ              (ลงช่ือ)......................................ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

        (นายวิรัช  แซ่ฉั่ว)                                                       (นายติณภัทร  แซ่ตัน)      
     ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม                                                 ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

                ลงช่ือ)................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวอิสรา เพ็ญศรี) 
ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

              (ลงช่ือ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ    ส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวัย 
สนองประเด็นกลยุทธ์     ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  กลยุทธ์ที่ ๑ , ๔ , ๕ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  ๑  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ 
    มาตรฐานที่  ๒  ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ , ๒.๖ 

มาตรฐานที่  ๓  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๔ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาสนา  สองเมือง   
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน  ๒๕๖๓  
งบประมาณ   ๑๒,๓๐๐บาท  (งบอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดี มีวินัย
และส านึกความเป็นไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านการเล่นทีจ่ัดกจิกรรมหลากหลาย  เพื่อฝึกหรือเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ส าคัญเหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการเพื่อให้บรรลุจดุหมายของหลักสตูราแกนกลางที่ก าหนดไว้   สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข  เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคม   
 ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยข้ึน  เพื่อให้เป็นเครื่องช่วยในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้
เพื่อส่งผลใหเ้ด็กได้เกดิพัฒนาการด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ สติปัญญา  และจริยธรรม มีการปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อสังคมและเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้เดก็ได้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช   

๒๕๖๐  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒  เพื่อให้เดก็ได้รับประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง  มีความสนุกสนาน  อารมณ์ดี  ร่าเรงิ   

แจ่มใส 
๒.๓  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชนแบะสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

3.เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๐  ได้รับการสง่เสรมิ พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคมและสติปญัญา  อย่างเตม็ศักยภาพ 

๓.๑.๒  เด็กปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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   ๓.๑.๓  เด็กปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
   ๓.๑.๔ ครูระดับปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๓.๑.๕  โรงเรียนและชุมชน ร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัด 
กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 

สติปัญญา  อย่างเต็มศักยภาพ 
๓.๒.๒  เด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

   ๓.๒.๓  เด็กปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 
   ๓.๒.๔ ครูระดับปฐมวัย เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๓.๒.๕  โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ 
โรงเรียนด้วยดี 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด      
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๑ เสริมสร้างความรู้สู่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

๑,๘๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๗๐๐  ๖,๐๐๐ พ.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๓ ครูดวงนภา 

๒ หนูน้อยรกัการอ่าน - - - - พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูดวงนภา 
๒ English For Kids - - - - พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูรวิภา 
๔ หนูน้อยใส่ใจสุขภาพ - - - - พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูเกษราวด ี
๕ ท าเอง  ใช้เอง ได้

ผลิตภัณฑ ์

- ๑,๕๐๐ ๒,๘๐๐ ๔,๓๐๐ ม.ค.-ก.พ.๖๓ ครูเกษราวด ี

๖ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

- - - - พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูวาสนา 

๗ Jungceylon Junior 
Soccer 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ส.ค. ๖๓ ครูวาสนา 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น     ๑๒,๓๐๐.   

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๑๒,๓๐๐  บาท (หน่ึงหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)   
หมายเหตุ ถัว่จ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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5.วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ ครูวาสนาและคณะ  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูวาสนาและคณะ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓ ครูวาสนาและคณะ  
๔ ประเมินความพึงพอใจ   ก.ย. ๖๓ ครูวาสนาและคณะ  
๕  สรปุและรายงานผล ก.ย. ๖๓ ครูวาสนาและคณะ  

 

6. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑.เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๐  ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปญัญา  อย่างเตม็ศักยภาพ 
๒.เด็กปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างด ี
๓.เด็กปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
๔.ครูระดบัปฐมวัย ร้อยละ  ๘๐  เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
๕.โรงเรียนและชุมชน ร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือในการจัดกจิกรรมของโรงเรียนด้วยดี 

 
การประเมินความ
พึงพอใจ 
การสงัเกต 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
การสงัเกต 

เชิงคุณภาพ 
๑.เด็กปฐมวัย ได้รับการสง่เสรมิ พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปญัญา  อย่างเตม็ศักยภาพ 
๒.เด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.เด็กปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
๔.ครูระดับปฐมวัย เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 
๕.โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี 
 

 
การประเมินความ
พึงพอใจ 
การสงัเกต 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
การสงัเกต 

 



173 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  เด็กปฐมวัยมีพฒันาการการเรียนรู้ที่ดี  และได้รบัการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสตปิัญญา 
 ๗.๒ เด็กปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสามารถคิดและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
  ๗.๓ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๗.๔ ครูสามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๗.๕ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยด้วยดีตลอดไป 
 
 
 

ลงช่ือ  ..............................................  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
(นางสาววาสนา  สองเมือง) 
  ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 
ลงช่ือ  ..............................................  ผู้อนมุัติโครงการ 

   (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     พัฒนาห้องสมุดสูก่ารเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒ , ๓   
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที ่๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ และ ๑.๒ 
    มาตรฐานที ่๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ 
    มาตรฐานที ่๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดุจดาว บุญมปีระกอบ, นายสราวุธ สายจันทร์,  

นางสาวศิริพักตร์ รัตตัญญู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ      ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมทีก่ระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลา
อย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การ
ท างาน โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้
สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนวิชิตสงคราม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรัก
การอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมี
ชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัด
บรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสง่เสรมิการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 
๒.๒ เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหลง่การเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
๒.๓ เพื่อกระตุ้นและช้ีน านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนสิัยรักการอ่าน 
๒.๔ เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเปน็การพัฒนาความสนใจ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและครูในโรงเรียนวิชิตสงคราม เข้าใช้บริการหอ้งสมุด 
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๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการอ่านได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูและนกัเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมลูและการใช้บริการของห้องสมุด 
๓.๒.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพฒันาการอ่านได้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
๓.๒.๓ ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ จัดซื้อหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และวารสาร 
- จัดซื้อหนังสือส าหรับ
นักเรียนมัธยม 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือพมิพ์ไทยรัฐ 
- Student Weekly 

- - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูดุจดาว 
ครูสราวุธ 
ครูศิริพักตร ์

๒ กิจกรรมรักการอ่าน 
- อ่านดีมีรางวัล 
- ตามหายอดนักอ่าน 
- นิทรรศการรักการอ่าน 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ม.ค. ๖๓ ครูดุจดาว 
ครูสราวุธ 
ครูศิริพักตร ์

๓ สัปดาหห์้องสมุด 
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
- กิจกรรมรอบรูห้้องสมุด 
- พี่เล่านิทานให้น้องฟัง 

- ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ส.ค. ๖๓ ครูดุจดาว 
ครูสราวุธ 
ครูศิริพักตร ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000.- 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๑๒,๐๐๐.๐๐บาท  (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ   
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ ครูดุจดาว 

ครูสราวุธ 

ครูศิริพักตร ์
 

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน พ.ย. ๖๒ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ พ.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. ๖๓ 
๕ สรปุ และรายงานผล ก.ย. ๖๓ 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและครูในโรงเรียนวิชิตสงคราม 
เข้าใช้บริการห้องสมุด 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาการอ่านได้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
- สถิติการใช้บริการ
ห้องสมุด 
-สอบถามความพึง
พอใจการเข้าร่วม
กิจกรรมของหอ้งสมุด 
 

 
-ทะเบียนการเข้า
ใช้ห้องสมุด 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจการ
เข้าร่วมกจิกรรม
ของห้องสมุด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการของหอ้งสมุด 

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการอ่านได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

๓. ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการ
สืบค้นข้อมลูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

 
- ส ารวจความพงึ
พอใจ 
- สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 
- ประเมินช้ินงานใน
แต่ละกิจกรรม 

 
- แบบส ารวจความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 
- แฟ้มสะสม
ผลงานของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพงึพอใจในการใช้บริการหอ้งสมุด 
๗.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักหอ้งสมุดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๗.๓ ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสบืค้นข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ………………………….……………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นางสาวดุจดาว บุญมีประกอบ) 

               ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

ลงช่ือ………………………………….……………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (นายสราวุธ สายจันทร)์ 

              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

ลงช่ือ………………………………….……………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (นางสาวศิริพักตร์ รัตตัญญู) 

              ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนมุัติโครงการ   
            (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  กลยุทธ์ที่  6 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 , 2.4 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันทนา  แก้วกลิ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ   ๘๖,๐๐๐  บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาน้ันจะต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถศึกษาได้เต็ม
ตามศักยภาพ ครูนับว่ามีบทบาทส าคัญในการที่จะได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
มาตรา ๕๒ หมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยเรื่อง ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ระบุชัดเจนว่า รัฐพึงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับ
และประสาน ให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมี
ความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 โรงเรียนวิชิตสงครามตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพครูโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินการจัดกิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพครูให้
ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาความรู้ด้านวิทยฐานะแบบใหม่ ด้านภาษาและการสื่อสาร   การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการ
เป็นวิชาชีพครู 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๓.๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รบัจาก
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาขยายผลพฒันาวิชาชีพและพัฒนาโรงเรียน 
  ๓.๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ ทักษะความเข้าใจที่ได้รบัจาก 

การฝกึอบรม มาพฒันาวิชาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
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  ๓.๒.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รบัจาก
การศึกษาดูงานมาขยายผลท าให้เกิดการพฒันาตนเองและพฒันาโรงเรียน 
  ๓.๒.๓ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม /รายละเอียดการ  
ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวล
าด าเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมท้ังส้ิน 

๑ ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 
- อบรมพัฒนาวิชาชีพ 
- วิทยฐานะใหม่ 
- อบรมด้านเทคโนโลยี 
- อบรมด้านภาษา 

 
 
๑ ,๐๐๐.  
๑ ,๐๐๐.  
๑ ,๐๐๐.  

 
๕๐ ,๐๐๐.  
๑๐,๐๐๐. 
๑๐,๐๐๐. 
๑๐,๐๐๐. 

 
 

๑ ,๐๐๐.  
๑ ,๐๐๐.  
๑ ,๐๐๐.  
 

 
๕๐ ,๐๐๐.  
๑๒,๐๐๐. 
๑๒,๐๐๐. 
๑๒,๐๐๐. 

1 ต.ค.62 
ถึง 30ก.ย.

63 

ครูวันทนา  
ครูวาสนา   
ครูเกศสิณี   
ครูอัมรัตน์   
ครูนันทวัน   
ครูสีวิไล   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๘๖,๐๐๐. 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐..- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

๕. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน 

1 ต.ค.62 ถึง 30ก.ย.
63 

ครูวันทนา  
ครูวาสนา   
ครูเกศสิณี   
ครูอัมรัตน์   
ครูนันทวัน   
ครูสีวิไล 

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ 
๕ สรปุและรายงานผล 

 

๖. การประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพครู 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร้อยละ ๘๐ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร้อยละ ๘๐ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 
ทดสอบความรู้ 
แบบประเมิน 

ผลงาน 
 
 

 

     
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

 
 

 

เชิงคุณภาพ 
๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาวิชาชีพและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ น าความรู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและขยายผลสู่ผู้เรียนได้   
๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

       ผลงาน 
       วิทยฐานะ 
       เกียรติบัตร 

แบบสอบถาม 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
 ๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมอบรมและพฒันาวิชาชีพ ได้น าความรู้  
ความสามารถไปพฒันาศักยภาพของตนเอง ผูเ้รียน และพัฒนาโรงเรียน 
   ๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมศึกษาดูงานได้น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมา ขยาย
ผลน ามาพัฒนาตนเอง และขยายผลสูผู่้เรียนได ้  
 ๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ..............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
           (นางวันทนา  แก้วกลิ่น)              (นางสาววาสนา   สองเมือง) 
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม               ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
     

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ............................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางเกศสิณี   ต่อพงษ์)              (นางสาวอัมรัตน์  จิตตพงศ์) 
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม              ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
 

        (นางสาวนันทวัน  เอียดทวน)               
           ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม           

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
             (นางวันทนา  แก้วกลิ่น) 
             ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

            ลงช่ือ.....................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
               (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ จัดการเรียนการสอนเพือ่เพิม่ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน 
(Coding) 

สนองประเด็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ที ่๓ กลยุทธ์ที่ ๖  
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งช้ี 1.1   มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งช้ีที่  3.2  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอิสรา เพญ็ศรี , นายวิรัช  แซ่ฉ่ัว ,นายติณภัทร  แซ่ตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง  30 กันยายน ๒๕๖๓    
งบประมาณ 12,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์ในโลกปจัจบุัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ 
ตลอดเวลา มีความยากและง่ายแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของเทคโนโลยี ท าให้โอกาสในการ
เรียนรู ้ ของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาต้องมีการปรับตวัอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการศึกษาในปจัจุบัน
ไม่ทั่วถึงทั้ง ยังขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนนักประดษิฐ์คิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนาคตฯลฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนรปูแบบการเรียนรู้เพือ่พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศ การศึกษาไทยควรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับการศึกษาใน
ประเทศให้พฒันาข้ึน  จึงน าพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดลุยเดชฯ เป็นหลักในการ ท างานเพือ่ประสทิธิภาพในการศึกษาของประเทศให้พฒันาการเรียนรู้ใน
ระดับทีสู่งข้ึน ปรับกระบวนการเรียน การสอนทีเ่น้นการมสีื่อการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม ท าใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้แบบเช่ือมโยงกับการปฏิบัติจริง เพราะสื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนในหลายๆ ด้านด้วยกัน กล่าวคือช่วยให้ ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตอบสนองตามที่คาดหวัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้ทดลองปฏิบัติใหเ้กิด ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง  

ซึ่งสือ่การเรียนการสอนเป็นเครื่องมือช่วยครูในการสอนให ้ นักเรียนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรม ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตรได้อย่างลึกซึ้ง ในประเทศที่พฒันาแล้ว นักเรียนบางคนสามารถสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การใช้งาน หรือจ าหน่ายจรงิได ้ ซึ่งทักษะด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็น
ทักษะทีส่ าคัญมากส าหรับการเรียนรู้สูก่ารพฒันา ประเทศไทยไปสู่ยุคของประเทศไทย ๔.๐ ที่นักเรียน
จะต้องพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมจาก
จินตนาการสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างเป็นต้นแบบหรอื แบบจ าลอง หรอืช้ินงานจริง โดยแนวคิดการสร้างสิ่งต่าง 
ๆ อาจมาจากเรื่องพื้นฐานไปสู่เรื่องที่ต้องเน้นทักษะ อาชีพ สามารถคิดเพิ่มมลูค่าของผลงานที่ได้ ผ่านการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดสมรรถนะส าคัญดงักล่าวจ าเป็นต้องพฒันา
นักเรียนให้มีทกัษะด้านการโค้ดด้ิง และมีโอกาสฝึกฝนและใช้ งานสื่อ และอุปกรณ์จริง รวมทั้งมโีอกาสเข้า
ร่วมน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้มีประสบการณ์และ แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านการ
โค้ดด้ิง เพื่อการพฒันานวัตกรรม โดยมีครผูู้สอนเป็นผู้ใหค้ าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกบันโยบายของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อพฒันานักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใหม้ีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตระหนักในความส าคัญของ



182 

การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการโค้ดด้ิงด้วยการสง่เสริมการพฒันาทกัษะด้านโค้ดด้ิง ด้วยการ
เปิดพื้นทีก่ารเรียนรู้ผ่านการลงมอืท าเพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
๒.๓  เพื่อพัฒนานกัเรียนระดบัช้ันอนุบาล ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการโค้ดด้ิงด้วยการสง่เสรมิการพัฒนาทกัษะด้านโค้ดด้ิง  
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการพัฒนาทักษะ

ด้านโค้ดด้ิง ผ่านพื้นที่พัฒนานกัประดิษฐ ์ดิจิทลั และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการสร้าง นวัตกรรม
ในอนาคตได้ตามระดับช้ัน 

2.๕ เพื่อพัฒนานักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีทกัษะด้านการโค้ด
ดิ้ง และมีโอกาสฝึกฝนและใช้ งานสื่อ และอปุกรณ์จริง เพือ่จะได้มีประสบการณ์และ แนวคิดใหม่ๆ ในการ
พัฒนาทักษะด้านการโค้ดด้ิง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  931 คน  ได้ 
เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่าน Coding Thailand และทกัษะ
ด้านดิจิทัลอื่นๆ กับอปุกรณ์จริง 

3.2.  ดา้นคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณทักษะด้านโค้ดด้ิง  

ผ่าน Coding Thailand และทกัษะด้านดิจิทลัอื่นๆ กับอุปกรณ์จรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 12,000- บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

*** หมายเหตุ ขอถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 
1 ชุดmicro:bit Starter Kit - - 6,๐๐๐ 6,๐๐๐ 1 พ.ย.62ถึง 

31 มี.ค.63 
ครูอิสรา  
ครูวิรัช              
ครูติณภัทร   

2 ชุดmicro:Maqueen 
หุ่นยนต์micro:bot ตัวจ๋ิว 

- - 6,000 6,000 

รวมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000- 
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๕. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย.6๒ ครูอิสรา  

ครูวิรัช              
ครูติณภัทร   

 

2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน พ.ย.6๒ 
3 ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค.6๒ ถึง ก.ย.6๓ 
4 ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.6๓ 
5 รายงานผลการด าเนินงานในรูปเลม่ ก.ย.6๓ 

 

๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ จ านวน  931 คน  ได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการค านวณ ทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่าน Coding 
Thailand และทักษะด้านดิจิทัลอื่นๆ กับอุปกรณ์จริง  

 
การตอบแบบส ารวจ
ของนักเรียนและคร ู

 
 

 
แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
ค านวณทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่าน Coding Thailand และ
ทักษะด้านดิจิทลัอื่นๆ กับอปุกรณ์จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  

 
การตอบแบบส ารวจ
ของนักเรียนและคร ู

 

 
แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๗.1  เพื่อให้มีชุดการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับคนทุกระดบั ใหบ้รกิารแก่นักเรียน ในการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ และมีทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่าน Coding Thailand ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ เพื่อให้นกัเรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถด้าน
การสือ่สาร ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการแก้ปญัหา ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลย ี

๗.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานการแกป้ัญหา โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือสามารถพฒันาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแบบ  

๗.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาการค านวณ และมีทักษะทางด้านโค้ดด้ิง 
 

 

                (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวอิสรา เพญ็ศรี) 

            ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

 

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ            (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          (นายวิรัช  แซ่ฉั่ว)                                         (นายติณภัทร  แซ่ตัน)                                                

       ครูโรงเรียนวิชติสงคราม                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนวิชติสงคราม 

 

 

        (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชติสงคราม 
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โครงการ   พัฒนางานแนะแนวเพือ่การพฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  กลยุทธ์ที่ ๗  ประเด็นกลยทุธ์ที่ ๔  กลยุทธ์ที่ ๗ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑   ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  

มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอารรีัตน์    สุขเกษม ,  นางสาววัลลภา   กรดกล้า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๑๒,๓๐๐  บาท  (งบอุดหนุนรายหัว) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  หมวดที่ ๔ ว่าด้วยแนวการศึกษา มาตรา ๒๔(๒) 

ก าหนดใหจ้ัดการศึกษาโดยการฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์  ความรูม้าใช้เพื่อการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา  และ(๔)    จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดลุกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม   ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา   นั่นคือ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า
นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะตอ้งเป็นผูม้ีคุณภาพดีทั้งทางด้านสติปัญญา  ร่างกายและ
จิตใจรวมทั้งตระหนกัและน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันภารกจิหลักของ
โรงเรียน  คือ การพฒันานักเรียนใหม้ีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและมีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปจัจุบันงานแนะแนว  จึงจัดท าโครงการ “พัฒนางานแนะแนวเพื่อการพฒันาศักยภาพผูเ้รียน” ข้ึน  
เพื่อใหบ้รกิารแก่นักเรียนที่ก าลังจะเข้าสู่การศึกษาในระดับทีสู่งข้ึนและก าลงัเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ดังนั้น
เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   โดยการให้
ค าแนะน าแนวทางการศึกษาต่อตลอดถึงการประกอบอาชีพต่างๆเพือ่เป็นแนวทางในการในการเลือกศึกษา
ต่อหรือเลอืกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ  ความถนดั ความรู้  ความสามารถและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการจัดบรกิารแนะแนวให้ครบ ๕ ด้าน   

๒.๒ เพื่อประชาสมัพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการศึกษาในระดบัทีสู่งข้ึน  
๒.๔ เพื่อให้นกัเรียนรบัทราบข้อมลู  มีเจตคติที่ดีและมทีักษะในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 

และอาชีพทีเ่หมาะสมกับตนเองได ้
๒.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาคุณลักษณะทีเ่หมาะสมส าหรับนักเรียนก่อนส าเรจ็การศึกษา 

 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑   เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของบริการแนะแนว ๕ ด้าน  ได้ให้บริการแก่นักเรียนตามศักยภาพของแตล่ะ
บุคคลอย่างเป็นระบบ 

๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของงานแนะแนวมีการ ประชาสัมพันธ์และสง่เสรมิให้นักเรียนไดเ้ห็น
ความส าคัญของการศึกษาในระดบัที่สงูข้ึน  

๓.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรบัทราบข้อมลู  มีเจตคติทีด่ีและมีทกัษะในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได ้
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๓.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ของนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณลักษณะทีเ่หมาะสมก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
      ๓.๒   เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ ๕ ด้าน   
๓.๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์และสง่เสรมิให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการศึกษาในระดบัที่

สูงข้ึน 
๓.๒.๓ นักเรียนรบัทราบข้อมลู  มีเจตคติที่ดีและมทีักษะในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ 

ที่เหมาะสมกบัตนเองได้ 
๓.๒.๔ นักเรียนมีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายละเอียด
การใช ้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม
ทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรม บริการรอบด้าน 
งานแนะแนว 
 

- - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ พ.ค.๖๓ 
- 

ก.ย.๖๓ 

ครูอารีรัตน์    

๒
. 
 

กิจกรรม แนะแนวสญัจร 
 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ม.ค.๖๓ ครูอารีรัตน์   
ครูวัลลภา    

๓
. 

กิจกรรม แนะแนวศึกษา
ต่อ 
และอาชีพ 

๑,๘๐๐ ๔๐๐ - ๒,๒๐๐ พ.ค.๖๓ 
- 

ก.ย.๖๓ 

ครูอารีรัตน์   
ครูวัลลภา    

๔
. 

กิจกรรม เตรียมความ
พร้อม 
ก่อนส าเรจ็การศึกษา 
(ม.๓ และ ม.๖) 
-ด้านการเรียน 
-ด้านอาชีพ 
-ด้านส่วนตัวและสังคม 

๓,๖๐๐ ๕๐๐ - ๔,๑๐๐ ธ.ค.๖๒ 
- 

ก.พ.๖๓ 

ครูอารีรัตน์   
ครูวัลลภา    

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐ 
 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น       ๑๒,๓๐๐        บาท  (หน่ึงหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

**หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕ .วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน 10 พ.ย. 62 ครูอารรีัตน์   ครูวัลลภา     
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน 10 พ.ย.62 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วาง

ไว้ 
พ.ย.62 ถึง 30 

ก.ย.63 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.63 
๕ สรปุ และรายงานผล ก.ย.63 

 

๖.  การประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๖.๑เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของบริการแนะแนว ๕ ด้านได้ให้ 
บริการแก่นักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
อย่างเป็นระบบ 
๖.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของงานแนะแนวมีการ 
ประชาสมัพันธ์ 
และสง่เสรมิให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการศึกษา 
ในระดับทีสู่งข้ึน  
๖.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรบัทราบข้อมลู  มีเจตคติ 
ที่ดีและมทีักษะในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อและอาชีพ 
ที่เหมาะสมกบัตนเองได้ 
๖.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ของนักเรียนมีการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อนส าเรจ็การศึกษา 

 
- การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
 
-การสัมภาษณ์ 
-การส ารวจความพึง
พอใจ 
 
-การส ารวจความพึง
พอใจ 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
-แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

๖.๒เชิงคุณภาพ 
๖.๒.๑ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนว 
ให้ครบ ๕ ด้าน   
๖.๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์และสง่เสรมิให้นักเรียนได้เห็น 
ความส าคัญของการศึกษาในระดบัที่สงูข้ึน 
๖.๒.๓ นักเรียนรบัทราบข้อมลู  มีเจตคติที่ดีและมทีักษะ 
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพทีเ่หมาะสม 
กับตนเองได้ 
๖.๒.๔ นักเรียนมีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกอ่นส าเรจ็การศึกษา 

 
- การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การสัมภาษณ์ 
-การส ารวจความพึง
พอใจ 
 
-การส ารวจความพึง
พอใจ 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
-แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
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๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ งานแนะแนวได้รับสง่เสรมิและสนับสนุนด้านการจัดบริการแนะแนวให้ครบ ๕ ด้านแก่นักเรียน 
อย่างทั่วถึง   

๗.๒ นักเรียนได้รบัการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับทีสู่งข้ึน  
๗.๓ นักเรียนรับทราบข้อมูล  มีเจตคติที่ดีและมีทกัษะในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพที่

เหมาะสมกับตนเองได ้
๗.๔ นักเรียนมีความพร้อมและพฒันาคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อนส าเรจ็การศึกษา 

 
 
 

 
                  ลงช่ือ………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางอารรีัตน์        สุขเกษม) 
ต าแหน่ง   ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 
 

             ลงช่ือ………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     อาหารกลางวัน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 กลยุทธ์ที่ ๕ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งช้ีที่  1.2 มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่  2.1 , 2.2 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจินตนา  สมศักดิ์ , นางสาวกฤตยา สง่ากอง ,  

นางสาวภัทราวดี จุติมสูิก    
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ      ๑o,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสรมิสุขภาพ ( สสส.) โดยสถาบันสร้างเสรมิวิถีบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรมอนามัยเนคเทค  สถาบันโภชนาการได้
ส่งเสริมการใช้โปรแกรมการจัดส ารับอาหารกลางวันแบบออนไลน์  Thai Shool Lunch  มาจัดระบบ
รายการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร เพือ่ส่งเสริมการบริโภคผัก  ผลไม้ และลดปญัหา
นักเรียนทุพโภชนาการ 

โรงเรียนวิชิตสงครามจึงจัดบรกิารอาหารกลางวัน  โดยการวางแนวทางในการจัดกิจกรรมบริการ
อาหารตามมาตรฐานโภชนาการโดยใช้โปรแกรม Thai Shool Lunch  วางระบบสุขาภิบาล การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารที่น ามาประกอบอาหารในโรงเรียน การตรวจสอบคุณภาพของน้ าในโรงเรียน มีตาราง
รายการอาหารกลางวันแต่ละเดือนอย่างเป็นระบบเพือ่สุขภาพที่ดีของนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นกัเรียนได้รับอาหารในมื้อกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

 ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมส่วนตามวัย 
๒.๓ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนน าความรู้ด้านโภชนาการไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
๒.๔ เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนไดเ้รียนรู้สภาพความเป็นจริงจากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ และท าให้เกิดความรู้

ความเข้าใจเรือ่งอาหารโภชนาการและสุขภาพของผูเ้รียน 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ และมี
สุขภาพจิตดี 

   ๓.๑.๒ นักเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 90 นักเรียนมอีาหารที่มีคุณภาพรับประทานตลอดปกีารศึกษา 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  นักเรียนทกุคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกตอ้งตามหลักโภชนาการ 
  ๓.๒.๒  นักเรียนมสีุขภาพกายทีส่มบูรณ์แข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดีทกุคน  
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวมทั้งสิ้น 

๑. 
 

ประชุมครูเพื่อวางแผนงาน
จัดท าโครงการและก าหนด
กิจกรรม ดังนี ้

    ๑ พ.ย .๖๒ 
 
 
 

ครูจินตนา 
ครูกฤตยา 
ครูภัทราวดี 

๒. กิจกรรมบริการอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพแก่นักเรียน 

      
๓,๐๐๐ 

    ๓,๐๐๐ ๑ พ.ย .๖๒ 
 

ครูจินตนา 
ครูกฤตยา 
ครูภัทราวดี 

๓. สื่อเพือ่การเรียนรู ้      
๒,๐๐๐ 

    ๒,๐๐๐ ๑ ธ.ค .๖๒ ครูจินตนา 
ครูกฤตยา 
ครูภัทราวดี 

๔. สุขาภิบาลโรงอาหาร  ๕,๐๐๐       
๕,๐๐๐ 

๖ ธ.ค .๖๒  

๕. สรปุและรายงานผล     ๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ครูจินตนา 
ครูกฤตยา 
ครูภัทราวดี 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๑๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๑๐,๐๐๐ - บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ  (ตัวอย่างกิจกรรม) 
 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน ๑ พ.ย.๖๒ 

๕ พ.ย.๖๒ 
 
 
15 ต.ค. 63 

ครูจินตนา 
ครูกฤตยา 
ครูภัทราวดี 

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนิน 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ 
๕ สรปุ และรายงานผล 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑ นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 นักเรียนมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์ และมสีุขภาพจิตดี 
๒ นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 นักเรียนมีอาหารที่มี
คุณภาพรับประทานตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
น้ าหนัก ส่วนสงูของ
นักเรียน 
การสงัเกต ชิม 

 
การสงัเกต เครื่อง
ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูงของนักเรียน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนทุกคนได้รบัประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้อง
ตามหลกัโภชนาการ 
๒  นักเรียนมสีุขภาพกายที่สมบรูณ์แข็งแรง  และ
สุขภาพจิตที่ดีทกุคน 

 
การสงัเกต 
 
น้ าหนัก ส่วนสงูของ
นักเรียน 
 

 
 
 
การสงัเกต  
ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูงของนักเรียน 
 

 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

   ๑.  นักเรียนทุกคนได้รบัอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   ๒. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรูท้ าใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจเรือ่งอาหาร โภชนาการและสุขภาพของ
ผู้เรียน  
   ๓. นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ๔. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม  และเจรญิเตบิโต 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ลงช่ือ..............................................ผูร้บัผิดชอบโครงการ   
                  (นางจินตนา  สมศักดิ์) 
                 ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

     ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ   
             (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ    วิชิตวิชาการ เปิดบ้านวิชิต (Wichit Open House)   
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  กลยุทธ์ที่ ๑  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑, ๒.๓ 
    มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ 
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ     น.ส.มูด้า พระจันทร์ศร ี นางอรุณรุง่ ภักดี น.ส.หนึง่ฤทัย เกษตรสุนทร 
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ                  ๓๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การท าแฟ้มสะสมผลงาน 
โครงงาน ภาระงาน ช้ินงาน เพื่อเป็นหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖–๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย สมศ. เด็กสามารถ
ท างาน จนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  คิดเป็น ท าเป็น มีความใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        
มีคุณภาพในระดับ ดี  ประกอบกับการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๕  พบว่า เด็กสนใจและ
กระตือรือร้นในการท างาน ตามล าดับข้ันตอนจนส าเร็จและภูมิใจผลงาน เด็กเล่น และท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และได้เสนอแนะให้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้มีการท าผลงาน ช้ินงาน 
จากการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดให้หลากหลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อรวบรวมผลงานดีเด่นของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ข้ึน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อเผยแพร่ผลการจดัการเรยีนการสอน ผลงานของนักเรียนและครูผู้สอนตลอดปีการศึกษา 
๒.๒ เพื่อใหผู้้เรียนได้แสดงออกซึง่ความรู้ความสามารถของตนเองเชิงวิชาการ 
 

๓.   เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ นักเรียนรอ้ยละ ๙๐ ไดร้่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจ านวน  ๘  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑ นักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจ านวน  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. การแสดงบนเวที ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

- 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 
 

๑๐,๐๐๐.- พ.ย. ๖๒ -
ก.พ. ๖๓ 

 

 ครูมูด้า 
ครูหนึ่งฤทัย  

๒. นิทรรศการกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร ์
๔.สังคมศกึษาฯ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพฯ 
๘. ภาษาต่างประเทศ 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐. กิจกรรมปฐมวัย 

- 
 

- 
 

๒,๐๐๐.- 
 

๒,๐๐๐.- 
 

พ.ย. ๖๒ -
ก.พ. ๖๓ 

 

ครูมูด้า 
ครูหนึ่งฤทัย 
ครูประจ า
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐.- 
 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐.-  บาท สามหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
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๕.  วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ ครูมูด้า 

ครูหนึ่งฤทัย 
 

๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. ๖๒ 
๓. ด าเนินการตามกิจกรรมตามที่วางไว้ ม.ค. ๖๓ ถึง ก.พ. ๖๓ 
๔. ประเมินความพึงพอใจ ก.พ. ๖๓ 

๕. สรปุ และรายงานผล มี.ค. ๖๓ 
 

๖.  การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไดร้่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน
จ านวน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจ านวน  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
การสงัเกต 

 
 

 

 
แบบสงัเกต 
 
 
 

 
 
๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนกัเรียนและครผููส้อน ตลอดปีการศึกษา 
๗.๒ เพื่อใหผู้้เรียนได้แสดงออกซึง่ความรู้ความสามารถของตนเองเชิงวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ......................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ       ลงช่ือ..................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี)                 (นางสาวหนึ่งฤทัย  เกษตรสุนทร) 
  ต าแหน่ง ครู คศ.๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม           ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
       (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     ส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา (ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1,๒.๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันทนา  สวัสดี , นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสุริยงค์ 

นางสาววาสนา  สองเมือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ      ๑,๘๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ โรงเรียนจัดท าการประเมินตนเอง
เป็นประจ าทุกปี  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ทุก ๕ ปี  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สพฐ. และ สมศ. 

อนึ่งจากค าแนะน าในการประเมินภายนอกรอบสามของสมศ.เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน  
๒๕๕๕  ได้เสนอแนะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมีการประชุม
ท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
และเตรียมความพร้อม เข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนต่อ ไป  โดยผลการประเมินตนเองปี การ ศึก ษา 
๒๕๕๔,๒๕๕๕,๒๕๕๖ พบว่าระบบการประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ ๑๒     มีค่าเฉลี่ยคุณภาพมาตรฐาน  
๘๖.๐๐% , ๙๐.๐๐% และ ๘๐.๐๐%  อยู่ในระดับ“ ดีมาก ดีเยี่ยม และดีมาก” ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมาตรฐานในระดับ “ ดีเยี่ยม” จึงจ าเป็นต้องจดัให้มีโครงการนี้ข้ึน  เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ การศึกษา และแนวทางการจัดท า SAR  ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล – ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และ
น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพฒันา  และปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๓.  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
๔.  เพื่อเตรียมความพรอ้มในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพื่อน าไปสูก่ารรับรองคุณภาพ

การศึกษา 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  3.1.๑  นักเรียนทกุคนต้ังแต่ช้ันอนุบาล – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ได้รับการพฒันา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 
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3.1.๒  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความกา้วหน้าผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.๑  นักเรียนได้รบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3.๒.3  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน

กระบวนการพฒันาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 
 รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑,๘๐๐  บาท (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช ้
งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม
ทั้งสิ้น 

๑ ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่
ปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 

- - - - พ.ย. ๖๒ ครูจันทนา
ครูเฉลมิ 
ครูวาสนา ๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ - - - - พ.ย.๖๒ 

๓ แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- - - - พ.ย.๖๒ 

๔ แต่ละช่วงช้ันจัดท ามาตรฐาน - - - - ๗ ม.ค.๖๓ –  
๑๑ มี.ค.๖๓ 

๕ จัดท ามาตรฐานในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๒ มี.ค.๖๓ – 
๒๙ มี.ค. ๖๓ 

๖ ประเมินผลโครงการและจัดท า
รายงาน 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ เม.ย. ๖๓ 

๗ จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (SAR) 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ เม.ย. ๖๓ 

๘ จัดท ารปูเล่มรายงาน   ๓๐๐ ๓๐๐ เม.ย. ๖๓ 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑,๘๐๐. 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

 

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนทกุคนตั้งแต่ช้ันอนุบาล – ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ได้รับการพฒันาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
2)  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ
ความก้าวหน้าผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน 
- การรายงานผลการท างาน
และผลสมัฤทธ์ิของงานที่
เกิดข้ึน 
 

 
การสงัเกต 
การสอบถาม 
การสมัภาษณ์ 
ภาพถ่าย 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนไดร้ับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถปฏิบัติกจิกรรมในกระบวนการพฒันา
การศึกษาได้ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
 

 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- แบบประเมินการใช้ระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ 
- แบบบันทึกการใช้ระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ 
- รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปเีสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและองค์กรภายนอก 
 
 

 
- มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีคุณภาพ
สถานศึกษา 
- แบบรายงานการใช้
ระบบข้อมลู 
สารสนเทศ 
- แบบบันทึกการใช้
ระบบข้อมลู 
สารสนเทศ 
- มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่ปรึกษาหารือการจัดท า

โครงการ 
พ.ย. ๖๒ ครูจันทนา 

ครูเฉลมิ 
ครูวาสนา 

 

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พ.ย.๖๒ 
๓. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 
พ.ย.๖๒ 

๔. แต่ละช่วงช้ันจัดท ามาตรฐาน ๗ ม.ค.๖๓ –  ๑๑ 
มี.ค.๖๓ 

๕. จัดท ามาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา ๑๒ มี.ค.๖๓ – ๒๙ 
มี.ค. ๖๓ 

๖. ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน เม.ย. ๖๓ 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (SAR) เม.ย. ๖๓ 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  

1)  นักเรียนทกุคนได้รับพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทกัษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ผูร้ับผิดชอบ  โครงการลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจันทนา  สวัสดี)                 (นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสรุิยงค์) 

    ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม         ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม       

 

  

 

      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัตโิครง  

(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงครามการ 
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โครงการ   การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ด้วยกระบวนการสภานักเรียน 
โดยยึดหลกัศาสตร์ของพระราชา 

สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4    กลยุทธ์ที่ ๑  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , ๑.๒  

มาตรฐานที่ ๓  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  

มาตรฐานที่ ๓  ตัวบ่งชี้ที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลลภา   กรดกล้า  นายสมพร  ชัชวาลรัตน์ นายฮาดี้     นิ่งเบบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 พฤพฤษภาคม  ๒๕๖๓   ถึง 31 มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๖,๐๐๐. บาท ( งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย สถานศึกษา
เป็นสังคมแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า 
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ หมวด4 มาตรา23(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อ 
ปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
คนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และน าวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุข จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถี

การ ปกครองระบอบประชาธิปไตย    
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เป็นสภานักเรียน มีความเป็นผู้น า ฝึกการท างานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับ

ผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองรู้จกัใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของ  
ผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 

 ๓.๑  ด้านปริมาณ  
                ๓.๑.๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
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      ๓.๑.๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี  

๓.๑.๓.สมาชิกสภานักเรียนร้อยละ 100ได้รับการฝึกการเป็นผู้น าการท างานร่วมกันการ 
ปรับตัวเข้า  กับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู้อื่น และเป็นผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย  
                ๓.๑.๔.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 

    3.1.4.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ มทีักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี  
    

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม

ทั้งสิ้น 
๑. กิจกรรมการเลอืกตั้ง และ

ด าเนินการแต่งตัง้สภา
นักเรียน 

- ๑,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- พ.ค. ถึง.,มี.ย. 
๒๕๖๓ 

 

ครูวัลลภา 
ครูฮาด้ี  
ครูสมพร  
 ๒.  กิจกรรมสารวัตรนักเรียน - ๕๐๐.- - ๕๐๐.- พ.ค. ๒๕๖๓ ถึง  

มี.ค. ๒๕๖๔ 
๓. กิจกรรมฝ่ายปกครอง - - - - พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง  

ก.ย. ๒๕๖๒ 
 ๔.  กิจกรรมเสียงตามสาย ได้ข้อมูล - - - - 

๕. กิจกรรมของหายได้คืน - - - - 

๖. กิจกรรมสง่เสริมสิทธิเด็ก 4 
ประการ 

- - - - 

๗. กิจกรรมขยะ มีค่า 
อย่าทิ้งเกลื่อนกลาด 

- ๕๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๕๐๐.- 

๘. กิจกรรมห้องเรียน 
ติดดาว 

- - - - 

๙. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา 

- - - - 

๑๐ กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ - - - - 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น   ๖,๐๐๐.-บาท ( หกพันบาทถ้วน ) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมทุกรายการ 
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๕.วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ  
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๒๕๖๒ ครูวัลลภา 

ครูฮาด้ี 
ครูสมพร 

 

 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๒๕๖๒ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ค.๖๓-ก.ย.๖๓ 
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.๖๓ 
๕ สรปุและรายงานผล ก.ย.๖๓ 

 
๖. การประเมินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ 
   ปกครองระบอบประชาธิป อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
   ประมุข 
๒.ร้อยละ ของผู้เรียน ที่มีประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ 
   ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี  
๓.ร้อยละของสมาชิกสภานักเรียน ได้รับการฝึกการเป็นผู้น า  
การท างานร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ  
และเคารพในความคิดของผู้อื่น และเป็นผู้ตามที่ดี จาก การ
เรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย  
๔.ร้อยละผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ 
   มากยิ่งข้ึน 

 
-ตรวจสอบผลงาน 
-การสังเกต/
สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบตรวจสอบ
ผลงาน 
-แบบสังเกต/
สัมภาษณ์ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 

 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรูจ้ากประสบการณ์ มีทกัษะ 

เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประพฤติดี มรีะเบยีบ
วินัย เป็นที่ยอมรับของสงัคม เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดบัดี 

 
ประเมินผล 

 
 

 
แบบประเมินผล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



202 

7 . ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.๑  ผู้บรหิาร ครู ตระหนักถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 7.๒  สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างถูกต้อง 
 7.๓ นักเรียนได้รบัการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย ์
                 ทรงเป็นประมุขและน าไปสูก่ารปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 

 
(ลงช่ือ) ............................................ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

               ( นางสาววัลลภา  กรดกล้า )                            
                ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
       (ลงช่ือ) ............................................... ผูอ้นุมัติโครงการ                                                         
                                  ( นายพงศ์ธร  จันพลโท ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  4    กลยุทธ์ที่ 2 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณรุง่  ภักดี  นางสาวรัตติกานต์   คงชู 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๓,๐๐๐  บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันฐานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กออทิสติก  
และเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรูด้้านการอา่น  การเขียน  และการค านวณ   การพัฒนาทักษะทางพฤติกรรม
ทางอารมณ์  การเข้าสังคม   และความสามารถช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ  
จ าเป็นต้องมีการน าสื่อและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ   
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  การอ่าน  การเขียน  การค านวณ 
๒.  เพื่อช่วยพัฒนาการด้านทกัษะทางพฤติกรรม  ทางอารมณ์  และทางสังคม 
๓.  เพื่อช่วยพัฒนาด้านทักษะวิชาเชิงบรูณาการ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๓.๑.๒ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน ระดับ
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
  ๓.๑.๓ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
สอนทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
  ๓.๑.๔ นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภทร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพทุกคน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางด้านออทิสติก 

๓.๒.๒ โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการ 
จัดการเรียนร่วม 
  ๓.๒.๓ นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุก
คน ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช ้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
รวม
ท้ังสิ้น 

ระยะเวลา
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

วัสดุ ค่า 
ใช้สอย 

๑ ครูคัดกรองนักเรียนทีบ่กพร่อง - ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 

 
๑ ต.ค. 
๖๒ ถึง  

๓๐  ก.ย. 
๖๓ 

ครูอรุณรุง่   
ครูรัตติ
กานต์   

๒ 

ครูผูส้อนพฒันาสื่อ/นวัตกรรม
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนทีม่ีความ
บกพรอ่ง 

- ๑,๐๐๐ - 

๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ - ๑,๐๐๐ - 

๔ 
นิเทศ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

-  - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000. 
 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ...... ๓,๐๐๐  บาท.....  (สามพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕. วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหต ุ

๑ 
ครูคัดกรองนักเรียนทีบ่กพร่องทางการ
เรียนรู ้

พ.ย. ๒๕๖๒ ครูอรุณรุง่   
ครูรัตติกานต์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
ครูผูส้อนพฒันาสื่อ/นวัตกรรมส าหรบัใช้
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้

พ.ย. ๒๕๖๒ - ก.ย. 
๒๕๖๓ 

๓ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ พ.ย. ๒๕๖๒- ก.ย. 

๒๕๖๓ 

๔ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

๕ สรปุรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ย. ๒๕๖๓ 
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๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖.๑ เชิงปริมาณ : 
๖.๑.๑ ครูผูส้อนร้อยละ ๘๐ มีสื่อ หรือพฒันาสื่อ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๖.๑.๒ ครูผูส้อนร้อยละ ๘๐ สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่
ละคน 
๖.๑.๓ ครูผูส้อนร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษทีเ่หมาะสมกบัปัญหา
และความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
๖.๑.๔ นักเรียนที่มีความบกพรอ่งทกุประเภทร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทกุคน 
๖.๒ เชิงคุณภาพ : 
๖.๒.๑ ครูผูส้อนมสีื่อ หรือพฒันาสือ่/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๖.๒.๒ ครูผูส้อน สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน 
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแตล่ะคน 
๖.๒.๓ ครูผูส้อน จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนทางการศึกษาพเิศษที่เหมาะสมกับปญัหาและความ
ต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
๖.๒.๔ นักเรียนที่มีความบกพรอ่งทกุประเภท ได้รบัการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพทุกคน      
 

 
สังเกต 
สอบถาม 
 
 
สังเกต 
สอบถาม 
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบ
ประเมินผล 
 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 ๒. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ๓. โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



206 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
         (นางอรุณรุง่     ภักดี) 
 ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวรัตติกานต์  คงชู) 
 ต าแหน่งครู โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
     (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ 
    ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๔ กลยุทธ์ที่ ๗ 
สนองมาตรฐาน      มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ข้อที่ ๑ ,๓  มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอารรีัตน์  สุขเกษม , นางสาวนรูีเย๊าะ  หมาดแลหมัน  

นายสราวุธ  สายจันทร์ , นางรัชนก  คงทรัพย์, นางสาวปรีดา  จันเจรญิ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๒๗,๐๐๐.- บาท (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. หลักการและเหตุผล 
 สภาพการศึกษาในปจัจบุัน การพฒันาคุณภาพนักเรียนให้มคุีณธรรม จริยธรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีและส่งเสริมใหผู้้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าจะต้องได้รับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลาย
ฝ่าย  เช่น ครูผู้สอนผู้ปกครอง ชุมชน  

โรงเรียนวิชิตสงครามตระหนกัถึงความส าคัญและถือเป็นหนา้ที่ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและเพื่อท าการช่วยเหลอื
นักเรียนที่มีปญัหาให้สามารถพฒันาได้ทันนักเรียนคนอื่นๆและส าหรบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เหนือกว่านักเรียนวัยเดียวกัน ก็มีสทิธิที่จะไดร้ับการสนบัสนนุในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจอกีด้วย 

จากผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบว่า การจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
มีคุณภาพในมาตรฐานที่ ๗อยู่ในระดบัดีเยี่ยม (๑๐คะแนน) และมาตรฐานที่ ๑๐อยู่ในระดบัดีมาก (๘.๔
คะแนน) โรงเรียนได้ต้ังเป้าหมายพัฒนามาตรฐานทั้งสองใหอ้ยู่ในระดับดเียี่ยม จงึจ าเป็นต้องจัดใหม้ีโครงการนี้
ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๒.๓ เพื่อสง่เสรมิองค์ความรูเ้กี่ยวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหก้ับครูประจ าช้ัน 
 ๒.๔ เพื่อใหผู้้ปกครองนักเรียนมสี่วนร่วมในการพัฒนานกัเรยีนทุกด้าน 
 ๒.๕ เพื่อใหผู้้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๒.๖ เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ก าหนด 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๒ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
๓.๑.๓ ครูประจ าช้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓.๑.๔ ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๕ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๓.๑.๕ ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๕ มีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ก าหนด 
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 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ครูทุกคนรู้จักวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความพงึพอใจในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทกุคน 
  ๓.๒.๓ ครูประจ าช้ันคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
         ๓.๒.๔ ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการพฒันานักเรียนทุกด้าน 
         ๓.๒.๕ นักเรียนยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๓.๒.๖ นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ก าหนด 
 

๔. รายละเอียดงบประมาณ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ   ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม

ทั้งสิ้น 
๑ จัดและพฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูรัชนก 
ครูนูรีเย๊าะ 
ครูสราวุธ 

๒ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูอารรีัตน์ 
ครูรัชนก 

๓ ประชุมผู้ปกครองเครอืข่าย ๒ 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูอารรีัตน์ 

๔ สานสัมพันธ์น้องพี่ (ปัจฉิม
นิเทศนักเรียนช้ัน ม.๓ และ  
ม.๖) 

- - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ มี.ค. ๖๓ ครูสราวุธ 
ครูนูรีเย๊าะ 
 

๕ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
(นักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔) 

- ๔,๕๐๐ ๕๐๐ ๕,๐๐๐ พ.ค.๖๓ ครูนูรีเย๊าะ 
ครูสราวุธ 

๖ เยี่ยมบ้านนกัเรียน - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ มิ.ย.๖๓ - 
ก.ย.๖๓ 

ครูอารรีัตน์ 

๗ โฮมรมู - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ พ.ย.๖๒ -
ก.ย.๖๓ 

ครูอารรีัตน์ 

๘ ทุนการศึกษา/กยศ./
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูนูรีเย๊าะ 

๙ การคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล/SDQ 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ย. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

ครูสราวุธ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.- บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมทุกรายการ 
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๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๕ สรปุและรายงานผล ก.ย. ๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
    ๑. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสทิธิภาพ 
    ๒. ครูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๕ มสี่วนร่วมใน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุคน 
    ๓. ครูประจ าช้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ คัด
กรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
๔. ผู้ปกครองนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนทุกด้าน     
5. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
6. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่ก าหนด 

 
-  สอบถามจากนักเรียน 
ครูประจ าช้ัน และ
ผู้ปกครอง 
-  ตรวจสอบจาก
ภาพถ่าย 
และการบันทกึข้อมูลการ 
เยี่ยมบ้าน 
-  ตรวจสอบจากแบบ
ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานและ 
ความพึงพอใจ 

- การสัมภาษณ์ ,การสังเกต 

 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- คู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ส าหรับครู) 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
- แบบคัดกรองนักเรียน 
 
- แบบประเมิน SDQ 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. ครูทุกคนรู้จักวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
    ๒. ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษา ที่สง่เสรมิ และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเ้รียน 
    ๓. ครูประจ าช้ันคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
    ๔. นักเรียนยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
    ๕. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
ก าหนด 

 
- ครูประจ าช้ัน , ครู
ผู้เกี่ยวข้อง 
สังเกต สัมภาษณ์ บันทึก
ตาม 
เครื่องมือทีก่ าหนดข้ึน 

 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
- คู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ส าหรับครู) 
- แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ ์
- แบบคัดกรองนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพรวมทั้งครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพฒันานักเรียนไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล 
 ๒. นักเรียนมีการพฒันาความฉลาดทางด้านอารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้ตนเองและควบคุมตนเอง
ได ้
 
 
 
 
           (ลงช่ือ) .................................................... ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
     (นางอารรีัตน์  สุขเกษม)     
              ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 
 
           (ลงช่ือ) ................................................. ผู้อนมุัติโครงการ                                                         
     (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ     งานรับนกัเรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑,๑.๒ 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลักขณา  เบญจสมัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๒ ธันวาคม ๒๕๖2 – 30 พฤษภาคม 2563 
งบประมาณ      4,000 บาท (งบอุดหนุนรายหัว) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติ 
ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เดก็ทุกคนได้รบัการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” และค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบสุขแหง่ชาติที่ 28/2559 
เรื่องใหจ้ัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพฒันาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 คือยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ก าหนดใหส้ถานศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยโครงการงานรบันักเรยีนสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคน สามารถเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส ามะโนนักเรียนที่เกิดปี 2556 ในเขตบรกิาร 

 ๒.๒ เพื่อรบันักเรียนช้ัน อ.2, ป.1 , ม.1 และ ม.4 ในเขตบริการและนอกเขตบริการที่มีความประสงค์
จะเข้าเรียน 

๒.๓ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
2.4 เพื่อสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.5 เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ รับนกัเรียนช้ันอนุบาล 2 100% 
   ๓.๑.๒ รับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 100% 

๓.๑.๓ รับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 100% 
3.1.4 รับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 100 % 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีทีเ่รียนทุกคน 
  ๓.๒.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีทีเ่รียนทกุคน 
  ๓.2.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทีเ่รียนทกุคน 
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  3.2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทีเ่รียนทกุคน 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวมทั้งสิ้น 

1 
การรับนักเรียนและ 
การส ามะโนนักเรียน 

- 2,000 2,000 4,000 
2 ธ.ค.62 – 
30 พ.ค.63 

นางลักขณา 
เบญจสมัย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000.   
    รวมงบประมาณท้ังสิ้น  4,000- บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 
 

๕. วิธีด าเนินการและ ระยะเวลาด าเนินการ   
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานการ

รับนักเรียน 
2 ธ.ค. 62 

นางลักขณา   เบญจสมัย 
 

๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 19 ธ.ค. 62 นางลักขณา   เบญจสมัย  
๓ ด าเนินการรับนักเรียน 3 ก.พ.62 –30 พ.ค.63 นางลักขณา   เบญจสมัย  
๔ ประเมินความพึงพอใจ 30 พ.ค. 63 นางลักขณา   เบญจสมัย  
๕ สรปุ และรายงานผล 30 พ.ค. 63 นางลักขณา   เบญจสมัย  

๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
 รับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 100% 
 รับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 100% 
 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 100% 
 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 100 % 
 

 
รับนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์
การรบันักเรียน 
 

 
ค าสั่งมอบหมายงาน
การรบันักเรียน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีทีเ่รียนทกุคน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีที่เรียนทกุคน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่เรียนทกุคน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่เรียนทกุคน 
 

 
มีรายช่ือนักเรียนทีเ่ข้าเรียน
ส่งฝ่ายทะเบียน 
มีรายช่ือนักเรียนทีเ่ข้าเรียน 
 

 
บันทึกการรบันักเรียน
และการมอบตัว
นักเรียน 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โครงการงานรับนักเรียนสามารถสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เนือ่งจากผูเ้รียนมีโอกาส
เข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและมีทีเ่รียนในช้ัน
อนุบาล 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ลงช่ือ.............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

( นางลักขณา   เบญจสมัย ) 
ครูคศ.2 โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

                 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายพงศ์ธร   จันพลโท) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   โรงเรียนสีเขียว (Eco-friendly school) 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕     กลยุทธ์ที่ ๑ ถึง ๖ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มาตรฐานที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 , 2.5 

มาตรฐานที่  3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัลลภา   กรดกล้า    นางณิชนันทน์  ภู่เซ่ง 
ระยะเวลาการด าเนินการ  1  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   ถึง  30 กันยายน ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๖,๐๐๐ บาท ( เงินอุดหนุนรายหัว) (๑๐,๐๐๐ บาทจากการไฟฟ้าทั้ง ๓ ฝ่าย) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มทีรุ่นแรงมากขึ้นทกุวันน้ี เกิดข้ึนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลงังาน การพฒันาและการขยายตัวของประเทศ การขนส่ง การตัดไมท้ าลายป่า 
รวมทั้งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรปูแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดภาวะโลก
ร้อน และส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ภายในชุมชนและโรงเรียน 

นอกจากนีส้ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมลูฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นกัเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัดและจากที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบกลยุทธ์ นอกจากนี้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแมบ่ทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตาม
นโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมลูฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะ
มูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นกัเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในสงักัดและจากที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต ร่วมมือกบัทางโรงเรียนทกุโรงเรียนให้จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษาและน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียนและชุมชน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมลูของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less ด้วย  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

แหล่งเรียนรู้ 
      ๒.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมสามารถน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน   

 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดจิตส านึกด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้   

๒.๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ น าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน  จนเกิดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง  Thailand ๔.๐ 

 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 

 ๓.๑  ด้านปริมาณ  
         ๓.๑.๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา 

การและแหล่งเรียนรู้ 
           ๓.๑.๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เกิดจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน   
         ๓.๑.๓.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้และเกิดจิตส านึกด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้   

         ๓.๑.๔.ผู้เรียนมีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน จนเกิดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ 
ชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐ 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
               3.2.1 ผู้เรียนได้เรียนรูม้ีความรู้จากประสบการณ์ มีทกัษะ เจตคติ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
    

๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. กิจกรรมเรียนรูบู้รณาการ
คัด แยก ยก 

- ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- พ.ย.๒๕๖๒ – 
ก.ย.๒๕๖๓ 

 

ครูวัลลภา 
นายบุญฤทธ์ิ 

๒.  กิจกรรมแหล่งเรียนรูร้อบ
ห้องเรียน 

- - ๕๐๐.- ๕๐๐.- พ.ย. ๒๕๖๒– 
มี.ค. ๒๕๖๓ 

 

ครูวัลลภา 
ครูณิชนันทน์ 
คณะกรรม 
การนักเรียน 
 

๓. กิจกรรมค่ายแกนน า รกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑,๒๐๐
.- 

๑,๕๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๓,๗๐๐.- ม.ค. ๒๕๖๓  
 

ครูวัลลภา 
ครูณิชนันทน์ 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

4. กิจกรรมค่ายแกนน า รกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑,๒๐๐
.- 

๑,๕๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๓,๗๐๐.- ม.ค. ๒๕๖๓  
 

- ครูวัลลภา 
- ครูณิชนันทน์ 
- ครูตามค าสั่ง 
- คณะกรรม 
  การนักเรียน 
 

5.  กิจกรรมเสียงรักษ์โลก - - - - พ.ย. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

6 กิจกรรม Reduce The 
Use Of Plastic(การลด
การใช้พลาสติก) 

- - - - พ.ย. ๒๕๖๒– 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

 

7 กิจกรรมขยะ มีค่า 
อย่าทิ้งเกลื่อนกลาด
(ธนาคารขยะ)(บูณาการ
กับสภานักเรียน) 

- ๕๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๑,๕๐๐.- พ.ย. ๒๕๖๒– 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

 

8 กิจกรรมห้องเรียน 
ติดดาวปลอดขยะ(บรูณา
การกับสภานักเรียน) 

- - ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- พ.ย. ๒๕๖๑ – 
ก.ย. ๒๕๖๒ 

 

9 กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วย
มือเรา 
(เขตพื้นทีร่ับผิดชอบ) 

- - - - พ.ย. ๒๕๖๑ – 
ก.ย. ๒๕๖๒ 

 

10 กิจกรรมQR CODE รักษ์
โลก 

- - ๒,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.- พ.ย. ๒๕๖๒– 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

11 กิจกรรม เยาวชน คนวิชิต 
คิดสรรสร้าง 

- - ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- พ.ย. ๒๕๖๒– 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

12 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
โลก 

- ๑,๐๐๐.- ๑,๓๐๐.- ๒,๓๐๐.- มิ.ย. ๒๕๖๓ 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.- 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น   ๑๖,๐๐๐.-บาท ( หกพันบาทถ้วน ) 
** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมทุกรายการ 
 
 
 



217 

๕.วิธีด าเนินการและระยะการด าเนินการ  
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน พ.ย. ๒๕๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ย. ๒๕๖๒ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ พ.ค.๖๓-ก.ย.๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๔ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๕ สรปุและรายงานผล ก.ย.๖๓ ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ  

 

๖. การประเมินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
เชิงปริมาณ 

๑.ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการคัดแยก
ขยะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและแหล่งเรียนรู้ 
      ๒.ร้อยละของผูเ้รียน เกิดจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมสามารถน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน   
      ๓. ร้อยละของผู้เรียน ได้เรียนรู้และเกิดจิตส านึกด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้   

๔. ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียนและชุมชน จนเกิดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐  

 
-ตรวจสอบผลงาน 
-การสังเกต/สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบตรวจสอบผลงาน 
-แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากแหลง่เรียนรู้ มทีักษะ เจต
คติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 
-ตรวจสอบผลงาน 
-การสังเกต/สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบตรวจสอบผลงาน 
-แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 7.๑  ผู้บรหิาร ครู และนกัเรียนตระหนักและเกิดจิตส านึกความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 7.๒  สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะผ่านกจิกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการและแหลง่เรียนรู้  

7.3 นักเรียนได้รบัการปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                 กับสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
               ( นางสาววัลลภา  กรดกล้า )                             
                          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
               ( นางณิชนันทน์   ภู่เซ่ง )                             
                          ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
       (ลงช่ือ) ............................................... ผูอ้นุมัติโครงการ                                                         
                                  ( นายพงศ์ธร  จันพลโท ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
( คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ) 

สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖  กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๔     
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ลักษณะงาน/โครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกุล และ นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ                 ๒,๒๕๐.- บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ    
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ข้อ (๒) ว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และมาตรา ๙ การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ข้อ (๖) การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น สถานศึกษาจึงต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อรับทราบ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แก้ปัญหาการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาจะต้องมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ขณะเดียวกันต้องท างานร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งอาศัยกระบวนการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม  และความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการศึกษาของนักเรียนเป็นหลัก  
 ดังนั้น โรงเรียนวิชิตสงครามเล็งเห็นถึงความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการมี
บทบาท       มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการก าหนดนโยบาย การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และ
ด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
มุ่งเนน้ให้จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
 ๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและแบบมีส่วนร่วม   

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 ๒.๔ เพื่อใหทุ้กภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา  
 ๒.๕ เพื่อใหทุ้กภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนรว่มในการประชุม 
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๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง
เครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
  ๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
แบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของสถานศึกษามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
  ๓.๑.๔ ร้อยละ ๙๕ ของทุกภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง
เครือข่าย และ รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
  ๓.๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๒.๓ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๓.๒.๔ มีทุกภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  ๓.๒.๕ ทุกภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการประชุม 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ
บแทน 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ๗๕๐. ๑,๕๐๐. ๒,๒๕๐.- ๑ พ.ย. ๖๒ - 
๑๕ ก.ย. ๖๓ 

ครูธนีพร 
ครูทวีศักดิ์            

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๒๕๐.- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๒๕๐.-  (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ 

๕. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ๑ พ.ย. ๖๒ ครูธนีพร, ครูทวีศักดิ ์  
๒ การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑ พ.ย. ๖๒ - ๑๕ ก.ย. ๖๓ ครูธนีพร, ครูทวีศักดิ ์  

๓ รายงานผลการประชุม (ทกุครั้ง) ๑ พ.ย. ๖๒ - ๑๕ ก.ย. ๖๓ ครูธนีพร, ครูทวีศักดิ ์  
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๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการบรหิารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลและแบบมสี่วนร่วม 
๓. ร้อยละ ๙๕ ของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. ร้อยละ ๙๕ ของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
- การเข้าร่วมกจิกรรม 

 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- บัญชีลงเวลาเข้า
ร่วม 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ รบัผิดชอบตอ่
ผลการด าเนินงาน  
๒. สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาลและแบบมสี่วนร่วม 
๓. การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลใหผู้้เรียนมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. มีทุกภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  
๕. ทุกภาคส่วนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการประชุม 

 
- การเข้าร่วมกจิกรรม 

 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- บัญชีลงเวลาเข้า
ร่วม 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามีการบริหารจดัการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสรา้งเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รับ
ฟัง เสนอแนะ ช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
                                       (นางสาวธนีพร  จันทรวิบลูกลุ) 

      ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
                                           (นายทวีศักดิ์  เห้งสปี้อง) 

      ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 

     ลงช่ือ.....................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
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โครงการ   พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์ที่  3  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรัช  แซ่ฉ่ัว ,นางสาวอิสรา เพ็ญศรี ,นายติณภัทร  แซ่ตัน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน ๒๕62 ถึง  30 กันยายน ๒๕๖3 
งบประมาณ   3,๐๐๐ บาท  (งบเงินอุดหนุนรายหัว) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในโรงเรียนทั้งในด้านการบรหิารจัดการด้านวิชาการด้านกิจกรรมการเรียนการสอนข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียนพบว่าโรงเรียนวิชิตสงครามมี
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายจึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน ผ่านทางระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน  

2.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงาน 
ต่างๆ ทั้งในแบบสารสนเทศและสือ่สิง่พิมพ ์
 
3.เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน ผ่านทางระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดภายในโรงเรียน 

3.1.2  โรงเรียนสามารถเผยแพรข้่อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในแบบสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับดี 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนวิชิตสงครามมรีะบบงานประชาสัมพันธ์ทีม่ีประสิทธิภาพ  
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๔.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ ค่าตอ

บแทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

๑. 
 
 

๒. 
 
 

แบตเตอรร์ี่กล้อง CANNON 
EOS 750D  
ค่าบ ารุงรักษากล้อง (ล้างท า
ความสะอาด) CANNON EOS 
750D  

- 
 
- 
 
 

- 
 

1,000 
 
 

2,000 
 
- 
 

2,๐๐๐ 
 

1,000 
 
 

พ.ย. 62 
- 

ก.ย. 63 

วิรัช 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,๐๐๐- 

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

๕.วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

๑. 
 
๒. 
3. 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมทีจ่ัดข้ึนภายในโรงเรียน ผ่าน
ระบบสารสนเทศ (Line,Facebook,Website) 
จัดท าเอกสารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สรปุผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

1 พ.ย. 62 ถึง  
30 ก.ย. 63 

ครูวิรัช 
ครูอิสรา 
ครูติณภัทร 
 

 

 
๖. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ 
๒. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรม
ของโรงเรียน ผ่านทางระบบสารสนเทศของโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของกิจกรรมทัง้หมดภายในโรงเรียน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนวิชิตสงครามมรีะบบงานประชาสัมพันธ์ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 
การตอบแบบ
ส ารวจของคร ู
 

 

 
แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
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๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1 โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของโรงเรียน ผ่านทางระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน  

7.2 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในแบบสารสนเทศและสื่อสิง่พิมพ์ อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ)................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ              (ลงช่ือ)......................................ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
        (นายวิรัช  แซ่ฉั่ว)                                                       (นายติณภัทร  แซ่ตัน)      
     ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม                                                 ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
 
 

 
                     (ลงช่ือ)................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวอิสรา เพ็ญศรี) 
ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 

 
 
 
 

               (ลงช่ือ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายพงศ์ธร  จันพลโท) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
  
 
 

 

 

 

 


