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คำนำ 
 

 โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า 
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษา 2 ระดับ
คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ทั้งรอบ สองและรอบ
สาม ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งสองระดับ ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้ 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและให้การพัฒนาโรงเรียนดำเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้ปรับปรุง แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565  เล่มนี้มีสาระสำคัญ มุ่งจัดการศึกษาโดยยึดตัวชี้วัดที่เป็นนโยบายชองหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จำนวน  3  มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  3  มาตรฐาน เป็น
เป้าหมายในการดำเนินการ ยึดตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้เป็นหลักในการดำเนินงาน มีความคาดหวังว่า เมื่อโรงเรียน
สามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดและทำให้
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)สมศ.ในโอกาสต่อไป 
 ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ได้ให้ความรู้วิธีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี และขอขอบคุณคณะครู นักเรียน  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำจนสำเร็จ  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า จากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะทำให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงกลางบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
        คณะผู้จัดทำ 
                      โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
                                            (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนบ้านโจดใหญ่) 
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❖ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

ที่ตั้ง :  เลขที่ -  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40320 

โทรศัพท์ :  095-169-2560     
Website :  http://bdk.kkzone1.go.th/  
E-mail :  - 
ระดับท่ีเปิดสอน : อนุบาล – ประถมศึกษา 

 

❖ พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๒   แปลง 
แปลงที ่๑  โฉนดเลขที่ ขก. ๑๓๘๐  เนื้อท่ี ๑๘ ไร่  ๑ งาน  ๘๒  ตารางวา 

ตั้งอยู่บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
แปลงที่  ๒  โฉนดเลขที่ ขก. ๑๓๘๑  เนื้อท่ี ๑ ไร่  ๑ งาน  ๘๕  ตารางวา  ตั้งอยู่บ้านดงกลางตำบล

บ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ทำการเกษตรของโรงเรียนและชาวบ้าน  
 

 

พื้นที่โรงเรียนบ้านดงกลางภาพ จาก Google Maps  

 
 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
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❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านดงกลางตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยความร่วมมือของชาวบ้านระดม

ทุนร่วมกับงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยศาลาวัดดงกลางเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกถึงชั้น ป.๓ ปี 
พ.ศ.๒๔๖๙ ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.๔ 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๓ ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดดงกลางมาเรียนที่อาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนซึ่ง
ตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคของราษฎรที่อพยพไป จ.เพชรบูรณ์ คนละ ๓ บาท 
แต่ยังไม่เสร็จ และได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 
๗,๖๕๑ บาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑๐ ปี และได้ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณจากราชการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบองค์การ ๑๐๘ 
เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียนโดยใช้วัสดุอาคารหลังเดิม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยใช้แรงงานของชาวบ้าน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๕๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงกั้นฝาติดตั้งประตูหน้าต่าง
ชั้นล่างที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงใช้แรงงานของชาวบ้านโดยการนำของหลวงปู่ พระพิมลธรรม ใช้เวลาปรับปรุง ๘ 
วัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นักเรียนจากบ้านโต้นได้แยกไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงเก่าแยกไปเรียนที่โรงเรียนบ้านดงเก่า 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางการได้ขยายอาคารเรียนแบบองค์การ ๐๐๘ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครูและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั ้นเดียวขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง สิ้นเงิน 
๒๕๕,๐๐๐ บาท  
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ครูและชาวบ้านร่วมกันต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๑ 
ห้องเรียน   สิ้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อีก ๒ ห้อง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง นายกันยา   ตีมูลลา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยมีโรงเรียนบ้าน 
ดงกลางเป็นศูนย์กลางเรียนรวม และมีโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ และบ้านดงเก่ามาเรียนรวม เพื ่อเป็นการ
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูในสาขาวิชาต่างๆ  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านได้รับงบประมาณ
สร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และบ้านพักครูรวมทั้งงบซ่อมแซมต่างๆ  
 วันที ่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิรุณพงศ์ สมชม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาถึงปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนดังนี้  ผู้อำนวยการ ๑ คน ครู ๘ คน  
ครูจ้างสอน ๑ คน ธุรการ ๓ คน นักการภารโรง ๒ คน แม่ครัว ๒ คน รวมบุคลากรทั้งสิ ้น ๑๗ คน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่งดังนี้ 

๑. นายไสย   คุณพระ     พ.ศ. 
๒. นายมงคล   สุภธีระ     พ.ศ. 
๓. นายพันลภ   รัศมาวี    พ.ศ. 
๔. นายดำรง   ต้นโพธิ์    พ.ศ. 
๕. นายทองสุข    อัครธิติพงษ์   พ.ศ.  



๖. นายหนู   เคนคำภา    พ.ศ. 
๗. นายสมาส   นามพิกุล    พ.ศ. 
๘. นายบุญ   มาจุฬา    พ.ศ. 
๙. นายนุกุลกิจ   ศำสุด    พ.ศ. 
๑๐. นายอุบล   ไชยศรี    พ.ศ. 
๑๑. นายทวีป   ชุมทอก    พ.ศ. 
๑๒. นายพันคำ   มีโพนทอง   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 

๑๓. นายวิฑูล   อนุชน    พ.ศ. ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๑ 

๑๔. นายกญัตวิชญ์   ตีมูลลา     พ.ศ. ๒๕๕๑ -  ๒๕๖๐  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มี นายถาวร นาคสมบูรณ์  รักษาการผู้อำนวยการ 
๑๕. นาย วิรุณพงศ์   สมชม   พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน 

โดยมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแบบสังคมชนบทโดยทั่วไป บ้านเรือนตั้งอยู่ 

ใกล้ชิด พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้าใจที่ดีต่อกัน เสียสละ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ดอนและพื้นราบ มีทุ่งนา 
และไร่สวน มีประชากรประมาณ  ๙๑๔   คน  

ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่  
- ต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗๙  
- ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
- สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑ 

อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  
- รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙  
- ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
- เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๖  
- อ่ืน ๆ (ระบุ ) คิดเป็นร้อยละ ๕ 

ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ.  
- พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- อ่ืน ๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ - 

รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชน (คนต่อปี) 17,000 บาท  
 
 
 

 



โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 

๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางาน
ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 

๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ
ระบบดิจิตอล 

๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู 

 
❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้านดงกลางได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื ่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มี
องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับ
ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู ้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือ
ทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านดงกลาง ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ 
และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา 
คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี



สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และ
ห้องสมุดที่จำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่ง
พักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ำห้อง
ส้วม พร้อมอุปกรณ์ที ่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่
เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื ่อ DLIT มีการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 



 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงกลาง 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 



 
 

โครงสร้างการบรหิารโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 

 
 
 
 
 
  

- นายบดีดล สาเสน           - นางสำอางค์ ต้นโพธิ์         - นางวารีรัตน์ วิเศษมี          - นายสามารถ ต้นทัพ
ไทย 
- นายจิณณะ ไชยรักษ์        - นายจิณณะ ไชยรักษ ์       - นางสาวจุฑามาศ ทองผา    - นายภูเบศร์ วิเศษมี                                         
 

 
❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายวิรุณพงศ์ สมชม 

อายุ ๕๕ ปี    โทรศัพท์  ๐๙๕-๑๖๙-๒๕๖๐ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  วิชาเอก การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านดงกลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   รวม  ๔  ปี 

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

 ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ นี้  โรงเรียนบ้านดงกลาง  จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพ  มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

 
อัตลักษณ์ 

 

“มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย์” 
 
 
 
 

กลุ่มงำนกำรเงินและพสัดุ กลุ่มงำนบุคลำกร กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป กลุ่มงำนวิชำกำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นายวิรุณพงศ ์สมชม 

  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 



 
 

เอกลักษณ์ 
 

“ทักษะอาชีพและเทคโนโลยี” 
 
 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

………..……..……..……..……..….. 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

………..……..……..……..……..….. 
 

 
 
 
 

 
 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ 
นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม 

พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี/การศึกษา
ปฐมวัย 

อ.๑  

๒ 
นางสาวจุฑามาศ  ทองผา คร ู

ป.ตรี/การศึกษา
ปฐมวัย 

อ.๒  

3 นางสาวจุฑามาศ  ทองผา คร ู ป.ตรี/การศึกษา
ปฐมวัย 

อ.๓  

4 นางสำอางค์   ต้นโพธิ์ คร ู ป.ตรี/เกษตร ประจำชั้นป.๑ สอน
ทุกวิชา 

 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

5 นายสามารถ  ต้นทัพไทย 
 

พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี/พลศึกษา ประจำชั้นป.๒ สอน
ทุกวิชา 

 

6 นางวารีรัตน์  วิเศษมี คร ู ป.โท/บริหารการศึกษา ประจำชั้นป.๓ สอน
ทุกวิชา 

 

7  
 
 
นายภูเบศร์  วิเศษมี 

 
 
 

คร ู

 
 
 

ป.โท/บริหารการศึกษา 

ครูประจำชั้นป.๔
สอนวิชา

คณิตศาสตร์ป.๔-๕, 
วิชาศิลปะป.๖,วิชา
สังคมศึกษาป.๔,

วิชาประวัติศาสตร์
ป.๔,วิทยาศาสตร์ป.

๔-๕ 

สอนเวียนใน
ระดับชั้น ป.

๔-๖ 

8  
นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล 

 
คร ู

 
ป.ตรี/ภาษาไทย 

ครูประจำชั้นป.๕
สอนวิชาภาษาไทย 

ป.๔-๖ 

สอนเวียนใน
ระดับชั้น 
ป.๔-๖ 

9 นายโกเมน ต้นโพธิ์ 
 
 
 
 
 

คร ู ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นป.๖ 
สอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ป.๔-
๖,วิชาสังคมศึกษา,
วิชาประวัติศาสตร์
ป.๖,วชิาศิลปะป.๔, 

สอนเวียนใน
ระดับชั้น 
ป.๔-๖ 

10 นายบดีดล   สาเสน ครูผู้ช่วย ป.ตรี/คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

สอนวิชาสังคม
ศึกษาป.๕,การงาน
อาชีพป.๔-๖,วิชา
สุขศึกษาและพล
ศึกษาป.๔-๖,สอน
วิชาประวัติศาสตร์
ป.๕,วชิาศิลปะป.๕,
คณิตศาสตร์ป.๖, 

สอนเวียนใน
ระดับชั้น ป.

๔-๖ 

11 นางสาวอนุศรา  ช่างปรุง ธุรการ
โรงเรียน 

ป.ตรี/นาฏศิลป์ - - 

12 นายสายญาติ บำรุงชัย นักการ
ภารโรง 

ม.3 - - 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา 256๔

ชาย
หญิง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  30  คน แยกเป็น 

ชัน้ 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)   
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๑๕ ๑ 

๑ สอนรวมชั้น 
อนุบาล ๑-๒ 

อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๙ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๖ ๑ ๑ 

รวม ๒๐๐ ๓๐ ๓ ๒ (ครู ๒ : เด็ก ๓๐) 
 

 

 
  
  
 
 
 
 

17%

75%

8%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่่ากว่าปริญญาตรี

ข้อมูลนักเรียน 

 



❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนกัเรียน  

 
 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  72  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู
(คน) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๒๑ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๐ ๑๐ ๑ 

4 
ครูประจำวิชา 

สอนเวียนในระดับชั้น 
ป.4-6 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๐ ๑๐ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๐ ๑๕ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๗๒ ๖ 7 (ครู 7 : เด็ก 72) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 - 256๔
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย
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❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนกัเรียน  
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔



 
 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุบาล ๑ 15 15 100 15 100 15 100 15 100  
อนุบาล ๒ 9 9 100 8 88.89 8 88.89 8 88.89  
อนุบาล ๓ 6 6 100 6 100 5 83.33 5 83.33  

รวม 30 30 100 30 96.00 30 90.74 30 90.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ตามลำดับ 
 

 
 
 

ข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำ 

80

85

90

95

100

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
ปี 2563 100 100 93.33 89.63

ปี 2564 100 96 90.74 90.74

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕63 - ๒๕๖๔  



❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ของโรงเรียน)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ จำแนกเป็น
รายช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับชั้น    (เฉลี่ยร้อยละ) เฉลี่ย 
ร้อยละ  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.

๑ 
ม.
๒ 

ม.
๓ 

ภาษาไทย ๖๙.๒๙ ๗๗.๘๘ ๖๕.๓๘ ๗๒.๑๐ ๗๕.๙๐ ๗๔.๕๓ - - - ๗๒.๕๑ 
คณิตศาสตร ์ ๖๗.๑๔ ๗๔.๔๔ ๖๖.๓๓ ๗๐.๐๐ ๖๖.๒๐ ๕๙.๖๐ - - - ๖๗.๒๙ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๖๖.๘๖ ๗๙.๓๓ ๖๙.๗๑ ๗๖.๒๐ ๗๕.๔๐ ๗๐.๙๓ - - - ๗๓.๐๗ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

๗๐.๗๑ ๗๗.๘๘ ๗๒.๕๒ ๗๔.๕๐ ๗๕.๐๐ ๗๓.๘๗ - - - ๗๔.๐๘ 

ศิลปะ ๖๘.๒๙ ๘๐.๗๗ ๖๙.๓๘ ๗๗.๘๐ ๘๐.๒๐ ๘๐.๒๗ - - - ๗๖.๑๒ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๗๒.๐๐ ๘๒.๔๔ ๗๖.๔๒ ๗๓.๕๐ ๗๔.๕๐ ๗๓.๖๗ - - - ๗๕.๔๒ 

การงานอาชีพ ๗๓.๘๖ ๘๐.๗๗ ๗๖.๔๒ ๗๖.๒๐ ๗๕.๔๐ ๘๐.๔๐ - - - ๗๗.๑๘ 
ภาษาอังกฤษ ๖๓.๑๔ ๘๐.๗๗ ๖๕.๘๕ ๖๗.๑๐ ๗๐.๓๐ ๖๗.๖๖ - - - ๖๙.๒๖ 

รวมเฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๙๑ ๗๘.๖๒ ๗๐.๓๕ ๗๓.๔๓ ๗๔.๑๑ ๗๒.๖๒ - - - ๗๓.๐๐ 
  จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรด) ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำแนกเป็นรายช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น    (จำนวน นร.) 
รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๔ ๑๐ ๑๐ ๕ ๖ ๑๒ ๔๗ 
คณิตศาสตร ์ ๓ ๑๐ ๘ ๔ ๓ ๓ ๓๑ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓ ๑๒ ๑๓ ๘ ๙ ๙ ๕๗ 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๔ ๑๒ ๑๗ ๙ ๙ ๑๒ ๖๓ 
ศิลปะ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๖๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๒ ๒๑ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๗๐ 
การงานอาชีพ ๖ ๑๒ ๒๑ ๘ ๙ ๑๔ ๗๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๐ ๑๔ ๖ ๖ ๖ ๔๔ 

เฉลี่ย ๐.๕๗ ๑.๓๕ ๐.๖๘ ๐.๗๕ ๐.๗๘ ๐.๗๒ ๐.๘๔ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 
๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ตามลำดับ 
 
❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๗ ๕ ๒ ๐ ๐ ๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๙ ๖ ๓ ๐ ๐ ๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๑ ๗ ๑๑ ๓ ๐ ๑๘ ๘๕.๗๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ๑๐ ๗ ๓ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๑๐ ๗ ๓ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ๑๕ ๒ ๑๑ ๒ ๐ ๑๓ ๘๖.๖๖ 

รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๓๔ ๓๓ ๕ ๐ ๖๗ ๙๓.๐๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๒๒ ๔๕.๘๓ ๐๖.๙๔ ๐๐.๐๐ ๙๓.๐๕ ๔๖.๕๖ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ

ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

ปี 2563 57 45 52 59 60 67 65 39

ปี 2564 ๔๗ ๓๑ ๕๗ ๖๓ ๖๖ ๗๐ ๗๑ ๔๔

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐  
 
❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
ชั้น 

 
จำนวน 

นร. 

ผลการประเมิน นร.ท่ีได้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๗ ๐ ๑ ๓ ๓ ๐ ๖ ๘๕.๗๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๙ ๑ ๐ ๐ ๓ ๖ ๙ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๑ ๐ ๒ ๓ ๑๐ ๕ ๑๙ ๘๕.๗๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ๑๐ ๑ ๐ ๔ ๒ ๔ ๘ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๑๐ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๗ ๗๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ๑๕ ๑ ๐ ๑ ๙ ๔ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น         
 

0
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60
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100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปี 2563 87.5 91.66 81.81 100 93.33 100

ปี 2564 ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖.๖๖

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป สูงเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒  ประการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

 

ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ข้อ 1 รักชาติ 
ศาสนา 

ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

      พระมหากษัตริย์ ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

       ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

 ระดับ 4 ๗ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ 
ข้อ 3 กตัญญู  ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

       ต่อพ่อแม่ ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

       ผู้ปกครอง ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ 
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100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปี 2563 75 92 81.81 90 93.3 87.5

ปี 2564 ๘๕.๗๑ ๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๑๐๐ ๗๐. ๙๓.๓๓

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔



ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
       ครูอาจารย์ ระดับ 4 ๗ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๑๖ ๔๓.๒๔ 

ข้อ 8 มีระเบียบ  ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

       วินัย ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 

       เคารพ
กฎหมาย 

ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๖ ๒๘.๕๗ ๖ ๒๘.๕๗ 

 ระดับ 4 ๗ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๑๕ ๗๑.๔๒ ๓๑ ๘๓.๗๘ 
   
  ผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
       เสียสละ ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
      อดทน ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐ 
 ระดับ 4 ๑๐ ๑๐๐ ๘ ๘๐.๐๐ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓๐ ๘๕.๗๑ 
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
       หม่ันศึกษา ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
       เล่าเรียน ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๓ ๓๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐ ๖ ๑๗.๑๔ 
        ระดับ 4 ๑๐ ๑๐๐ ๗ ๗๐.๐๐ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๒๙ ๘๒.๘๕ 
ข้อ 11 มีความ ระดับ 1 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
       เข้มแข็ง ระดับ 2 ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ 
      ทั้งกายและใจ ระดับ 3 ๐ ๐๐.๐๐ ๑ ๑๐.๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๑ ๑๐.๐๐ 
 ระดับ 4 ๑๐ ๑๐๐ ๙ ๙๐.๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๓๔ ๙๗.๑๔ 

 
❖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 



ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

จำนวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ 

สมรรถนะ 
การ 

สื่อสาร 
การคิด การ 

แก้ปัญหา 
การใช้ 

ทักษะชีวิต 
การใช้ 

เทคโนโลยี 
จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๙ ๙ ๗ ๘ ๙ ๘ ๗ ๔๑.๗๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๑ ๒๑ ๑๖ ๑๖ ๑๙ ๑๙ ๑๖ ๗๖.๑๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ๑๐ ๑๐ ๗ ๗ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๑๐ ๙ ๗ ๗ ๘ ๙ ๗ ๗๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๗๐ ๕๗ ๕๘ ๖๘ ๖๖ ๕๒ ๗๒.๒๒ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๗.๒๒ ๗๙.๑๖ ๘๐.๕๕ ๙๔.๔๔ ๙๑.๖๗ ๔๔๓.๐๔ ๘๘.๖๑ 

 
 
❖ ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ สรุป 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การเขียนคำ       

รวม       

เฉลี่ย (ร้อยละ)       

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง       

การเขียนคำ       

การอ่านรู้เรื่อง       

การเขียนประโยค       



สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การเขียนเรื่อง       

รวม       

เฉลี่ย (คน)       

เฉลี่ย (ร้อยละ)       

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง       

การเขียนคำ       

การอ่านรู้เรื่อง       

การเขียนเรื่อง       

รวม       

เฉลี่ย (คน)       

เฉลี่ย (ร้อยละ)       

*หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทำให้ไม่มีการจัดการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยในปีนี้ 
 
 

 
 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชำติ 



สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๔๓.๓๓ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง 64.๖๖ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕๔.๐๐ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (43.33) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(69.01) อยู่ (25.68) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (69.95) อยู่ (๒6.32) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (46.66) 
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (76.55) อยู่ (29.89) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (72.79) 
อยู่ (26.13) รวมทั้งสองสมรรถนะ (54.00) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (72.79) อยู่ (18.79) 
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (71.38) อยู่ (17.83) ตามลำดับ 
 
 
 

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.
๘๐.

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๔๓.๓๓ ๖๔.๖๖ ๕๔.

ระดับเขตพื้นที่ ๖๙.๐๑ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙

ระดับประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 7 ๗7.77 ๒ 22.22 ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

การอ่านรู้เรื่อง 7 ๗7.77 ๒ ๒2.22 ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ 7 77.77 2 22.22 ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน  
   (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก  
   ร้อยละ 77.77 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 22.22 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 

77.77 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 22.22 รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 77.77
อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 22.22 

    

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 87.28 ๔๓.๓๓ -43.95 

การอ่านรู้เรื่อง 84 64.๖๖ -19.34 

รวม ๒ สมรรถนะ 85.62 ๕๔.๐๐ -31.62 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปี ๒๕๖3-๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 
2563  และคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๑.๐๐ ๕๑.๔๑ ๔๙.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๖๓.๐๗ ๕๙.๔๒ ๕๖.๑๔ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕๗.๐๓ ๕๕.๓๕ ๕๒.๘๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2563 87.28 84 85.62

ปี 2564 ๔๓.๓๓ ๔๖.๖๖ ๕๔.

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง
สองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 39.83 ๕๑.๐๐ +11.17 

คณิตศาสตร์ 54.00 ๖๓.๐๗ +9.07 

รวม ๒ สมรรถนะ 46.91 ๕๗.๐๓ 10.12 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.

๕๐.

๑๐๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๕๑. ๖๓.๐๗ ๕๗.๐๓

ระดับ สพฐ. ๕๑.๔๑ ๕๙.๔๒ ๕๕.๓๕

ระดับประเทศ ๔๙.๔๔ ๕๖.๑๔ ๕๒.๘

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3  
-๒๕๖๔ พบว่า ร้อยละของผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึนทั้ง 2 สมรรถนะ 
 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

โรงเรียน จังหวัด ผลต่าง ประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๔๒.๙๕ ๔๘.๖๗ -๐๕.๗๒ ๕๐.๓๘ -๐๗.๔๓ 
คณิตศาสตร ์ ๓๒.๔๘ ๓๖.๐๙ -๐๓.๖๑ ๓๖.๘๓ -๐๔.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๕๐ ๓๓.๗๗ -๐๑.๒๗ ๓๔.๓๑ -๐๑.๘๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๐๐ ๓๘.๐๘ -๑๓.๐๘ ๓๙.๒๒ -๑๔.๒๒ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2563 39.83 54 46.91

ปี 2564 ๕๑. ๖๓.๐๗ ๕๗.๐๓

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 - ๒๕๖๔  

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๔๒.๙๕ ๓๒.๔๘ ๓๒.๕ ๒๕. 33.23

ระดับ สพฐ. ๔๘.๖๗ ๓๖.๐๙ ๓๓.๗๗ ๓๘.๐๘ 39.15

ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ 40.19

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า รายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ารายวิชาอ่ืน ๆ  
 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๔.๑๔ ๔๒.๙๕ -๑๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๐ ๓๒.๔๘ +๑๒.๔๘ 

วิทยาศาสตร์ ๓๙.๓๔ ๓๒.๕๐ -๐๖.๘๔ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๓๖ ๒๕.๐๐ -๐๕.๓๖ 

รวม ๔ สมรรถนะ 
๓๕.๙๖ ๓๓.๒๓ 

-02.73 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า รายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ารายวิชาอ่ืน ๆ 
 
 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 ๔๗.๓๙ ๒๑.๔๓ ๒๕.๘๙ ๒๙.๒๙ 31.00

ปี 2563 ๕๔.๑๔ ๒๐. ๓๙.๓๔ ๓๐.๓๖ 35.96

ปี 2564 ๔๒.๙๕ ๓๒.๔๘ ๓๒.๕ ๒๕. 33.23

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
 
❖ จำนวนห้องและสถานที ่

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  
๔ ห้องพยาบาล ๑  
5 ห้องสมุด ๑  
6 โรงอาหาร ๑  
7 ห้องประชุม ๑  
8 อาคารอเนกประสงค์ ๑  
9 บ้านพักครู ๔  
10 สระน้ำ ๑  
11 สนามเด็กเล่น ๑  
12 สนาม BBL ๑  
13 สนามกีฬา(ฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,ตะกร้อ,บาส

เก็ตบอล,เปตอง) 
ประเภทละ ๑-๒ 

สนาม 
สนามกีฬาหลายประเภททับซ้อน
กันในสนามเดียวกัน 

 
❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด 102 ๑๐๐ 
๒ สวนป่า 102 ๑๐๐ 
๓ สระน้ำ 102 ๑๐๐ 
๔ ห้องคอมฯ 102 ๑๐๐ 
5 ห้องประกอบอาหาร 102 ๑๐๐ 
6 แปลงเกษตร 102 ๑๐๐ 
7 ห้องพยาบาล 102 ๑๐๐ 
8 ห้องดนตรี 102 ๑๐๐ 
9 สนามกีฬา 102 ๑๐๐ 
10 สนามเด็กเล่น, สนาม BBL 102 ๑๐๐ 
11 บ่อเลี้ยงกบ 102 ๑๐๐ 
12 บ่อเลี้ยงปลาดุก 102 ๑๐๐ 

    ข้อมูลอำคำร/สถำนท่ี 

 



 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน (คน) 
๑ อนุบาล - ประถมศึกษา  สวนสัตว์ 102 
๒ อนุบาล - ประถมศึกษา  แปลงเกษตรชาวบ้าน 102 
๓ อนุบาล - ประถมศึกษา  การทอเสื่อจากต้นกก/บ้านผู้ปกครอง 102 
๔ อนุบาล - ประถมศึกษา  การจักสานภาชนะจากไม้ไผ่ 

(นายสงวน  จันทร์มี) 
102 

๕ อนุบาล - ประถมศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอนแก่น 102 
๖ อนุบาล - ประถมศึกษา  วัดบ้านดงกลาง 102 
๗ อนุบาล - ประถมศึกษา  งานนิทัศการวิชาการ 102 
๘ อนุบาล - ประถมศึกษา  กลุ่มแม่บ้านบ้านดงกลาง 102 
๙ อนุบาล - ประถมศึกษา  โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อ 102 
๑๐ อนุบาล - ประถมศึกษา  สำนักงานเทศบาลบ้านโต้น 102 
๑๑ อนุบาล - ประถมศึกษา  บ้านนางประยงค์  เพ็งเพชร (หมอนขิด) 102 
๑๒ อนุบาล - ประถมศึกษา  บ้านนางมณีวรรณ  ขุมดินพิทักษ์ (งาน

ใบตอง) 
102 

 อนุบาล - ประถมศึกษา  สวนนายบุญส่ง  ราชวงศ์ (หมอดิน) 102 
 
 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๖ ๖ ๑๐๐  

 

❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖)     
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓)     

    ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 



ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ได้ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์SOAR Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง โอกาส 
สิ่งที่สถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดัง
แสดงในตาราง ต่อไปนี้การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนบ้านดงกลาง โดยใช้ SOAR Analysis 

 

สิ่งท่ีต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งท่ีดีที่สุดที่เรามี
ขณะนี้มีอะไรบ้าง? 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  บริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ครูมีความรู้ความสามารถ 
3. อาคารสถานที่เพียงพอและเอ้ือยต่อการจัด
กิจกรรม 
4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 

จุดแข็งของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    
สุขศึกษาและพลศึกษา  วิทยาศาสตร์  ของเรา 
1. ภาษาไทย  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูง 
2. สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
3. วิทยาศาสตร์  นักเรียนมีความสนใจและตื่นเต้น
ในกระบวนการทดลอง 
4. คณิตศาสตร์  ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ทำ
ให้ผู้เรียนสนใจ 
5. ภาษาอังกฤษ  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนอยู่
ใกล้วัดและมีครูพระมาสอนศีลธรรม 
7.  การงานและเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
8.  ศิลปะ  นักเรียนชื่นชอบในวิชาศิลปะ  และได้
แสดงออกอย่างอิสระ 

  

 Opportunities 
มีโอกาสที่เป็นไปได้ อะไรบ้าง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของเรา 
1. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
2. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
จัดการศึกษา 
3. ผู้นำชุมชนมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของ
การจัดการศึกษา 
 
- สิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ครูมีความรู้ มีความถนัดในวิชาที่สอน2. ครู
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา  
เต็มหลักสูตร 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
เล่าเรียน  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 



 

เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆที่อยากเห็น
ในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งที่
เราอยากเห็นสำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
1. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
2. ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง  นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และมีผลงานด้านการ
พัฒนาเป็นแบบอย่างได้ 
3.  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีที่หลากหลาย  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ความสุข 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ ภาษาไทย  ของเรา
ในอนาคต 
1. การอ่าน นักเรียนสามารถอ่านได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
2. การเขียน นักเรียนสามารถอ่านได้ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
3. การพูด นักเรียนสามารถพูดสื่อสารได้อย่าง
เข้าใจ 
4. การฟัง นักเรียนสามารถฟังเข้าใจและสามารถ
นำไปปฏิบัติตามได้ 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์  ของ
เราในอนาคต 
1.  นักเรียนเข้าใจวิธีคิด  คำนวณและแก้โจทย์
ปัญหา 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ของเรา
ในอนาคต 

Result ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
2. ครูได้รับการพัฒนาจนมีผลงานทางวิชาการ 
3. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ 

 

 

 

Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย  ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. การอ่านอยู่ในระดับดีมาก 

2. การเขียนอยู่ในระดับดี 

3. การพูดอยู่ในระดับดีมาก 

4. การฟังอยู่ในระดับดีมาก 

 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์  ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิด คำนวณ
และแก้โจทย์ปัญหาได้ 

 Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์  ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 



1.  นักเรียนเข้าใจและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสืบหาความรู้ แก้ปัญหาและ
สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ของเราในอนาคต 

1. นักเรียนมีความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.  

Aspirations สิ่งทีเ่ราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ของเราในอนาคต 

1. นักเรียนมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ 

 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ ศิลปะ ของเราใน
อนาคต 

1. ผู้เรยีนเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทกัษะวิธีการ

ทางศิลปะ  เกิดความซาบซึ้งในคณุค่าของศิลปะ 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของเราในอนาคต 

1.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน  มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 

2.  ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เรา
อยากเห็นสำหรับกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ  ของ
เราในอนาคต 

 
 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ที่เราอยากเห็น 
และสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1.  สามารถปฏิบัติตามคำสอน  หรือข้อปฏิบัติ
ของศาสนาที่ตนนับถือได้ 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ที่เราอยากเห็น 
และสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  มี
น้ำหนักและส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ที่เราอยากเห็น และสามารถวัดผลเป็น
รูปธรรมได้ 
1.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี
จินตนาการทางศิลปะ   
 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่เราอยากเห็น 
และสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 

1.  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.  นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค้นหาข้อมูล 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาอังกฤษ  ที่เราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 

1.  นักเรียนสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 



1.  นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
สามารถสื่อสารและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์  SOAR Analysis โรงเรียนจึงได้
กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2565   ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์(VISION) 
โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนบ้านโจดใหญ่(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพ  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครู
มืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. พันธกิจ(MISSION) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

          2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการวางแผน  และเป้าหมายหลักร่วมกัน 
         3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อยเดือนละ    2    ครั้ง 
          5. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี 
          6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 

3. เป้าหมาย(GOAL) 
1. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ  เต็มตามศักยภาพ มีทักษะทางภาษาเพื่อ   
    เตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 

           2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้  
 3. นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. บุคลากรได้พัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป 

4. กลยุทธ์(STRATITIC) 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพตัวเอง และมีความสุข 
1.2  พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา 



2.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาหาความรู้ของผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 

3.2 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5  ด้านมาตรการส่งเสริม 
                             5.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
                             5.2  พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่ง 
                                   เรียนรู้ที่ หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

5.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
“ มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย์ ”  

6.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“ ทูบี นัมเบอร์วัน จูเนียร์ ” 
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
“ อ่านออกเขียนได้ และความปลอดภัยในสถานศึกษา ” 

ดาวดวงที่ ๑ ความปลอดภัย 
ดาวดวงที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน 
ดาวดวงที่ ๓ โอกาสทางการศึกษา 
ดาวดวงที่ ๔ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ดาวดวงที่ ๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ทุกคนของโรงเรียน  
ในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทุกโรงเรียน  
 



 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
คุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนา ให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคล
กรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้นา มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต
ที่ด ีและมีทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อม ล้าทางการศึกษา ให้เยาวชนเติบโต
เป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  
๓. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
๔. โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษา ที่มีคุณภาพ  
๕. สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็น รูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ดาวดวงที่ ๑ ความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ มีทั้งหมด ๕ ตัวบงชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ ๑ อาคารเรียน และอาคารประกอบ  
ตัวบ่งชี้ ๒ ระบบสาธารณูปโภค  
ตัวบ่งชี้ ๓ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียน  
ตัวบ่งชี้ ๔ ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ตัวบ่งชี้ ๕ ความปลอดภัยต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคระบาด และการละเมิดสิทธิเด็ก 
ดาวดวงที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน : ระดับปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ มีทั้งหมด ๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นพ้ืนฐานของ การเรียนรู้ต่อไปใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีความพร้อมในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ต่อไปใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
ดาวดวงที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน : ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ นักเรียนชั้น ป.๑ มีผลการทดสอบ RT สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  



ตัวบ่งชี้ที่ ๒ นักเรียนชั้น ป.๑-๓ อ่านคาพ้ืนฐานได้ตามระดับชั้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ นักเรียนชั้น ป.๑-๓ เขียนคาพ้ืนฐานได้ตามระดับชั้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ นักเรียนชั้น ป.๓ มีผลการทดสอบ NT สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ตัวบ่งชี้ที ่๖ นักเรียนชั้น ป.๑-๓ มีทักษะวิชาลูกเสือสารองที่เหมาะสมกับระดับชั้น  
ดาวดวงที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน : ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ นักเรียนชั้น ป.๔-๖ มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ นักเรียนชั้น ป.๔-๖ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับ  
ระดับชั้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ นักเรียนมีทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ นักเรียนชั้น ป.๔-๖ มีทักษะวิชาลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เนตรนารีและ  
ผู้บาเพ็ญประโยชน์  
ดาวดวงที่ ๓ โอกาสทางการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ มีทั้งหมด ๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ ๑ ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคนและเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน  
ตัวบ่งชี้ ๒ มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ ๔ ส่งเสริมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ดาวดวงที่ ๔ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ มีทั้งหมด ๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ๓ การนิเทศภายในสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  
ตัวบ่งชี้ ๕ การบริหารชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดาวดวงที่ ๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
มี ๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ ๑ กำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย บริบทและความต้องการของท้องถิ่น โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  



ตัวบ่งชี้ ๒ มีโครงการ/กิจกรรม และการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ๓ มีผลการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลต่อนักเรียนเชิง
ประจักษ์  
ตัวบ่งชี้ ๔ เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่าง และแหล่งเรียนรู้ได้ 
7. ฐานข้อมูลเดิม เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2565 
      7.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ฐา
นข
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แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก /ประเด็นการพิจารณา ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตัวเองได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและ
ผู้เรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคผ์ู้เรียน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการ บริหารและจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบActive learning 
-โครงการ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

2.2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 



3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active  learning 
- 

3.2. สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

7.2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
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 แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและ
ผู้เรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคผ์ู้เรียน 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-โครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
-โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
-โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 

5. ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดีเลิศ ดีเลิศ 

6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคผ์ู้เรียน 
1. ปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
3. ปลูกฝังคุณลักษณะลูกที่ดีของพ่อแม่  
4.  วันแม่แห่งชาติ 
5.  วันพ่อแห่งชาติ 
6.  วันเด็กแห่งชาติ 
7. ปลูกฝังความเป็นนักเรียนที่ดีของครู 
8. วันไหว้ครู 
9. ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
(จิตสาธารณะ) 
10.  ค่ายคุณธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
11.  วันสำคัญทางศาสนา  
     -   วันวสิาขบูชา 
     -   วันอาสาฬหบูชา 
     -   วันเข้าพรรษา 
     -   วันออกพรรษา  
     -   วันมาฆบูชา 
12.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,กิจกรรม
ปลูกฝังระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ 
13.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
14.  กิจกรรมฝึกกระบวนการคิด 
   -  โครงงาน 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 

   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 



2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 1.กิจกรรมรักการอ่าน 
 -บันทึกการอ่าน 
 -บันทึกการใช้ห้องสมุด 
 -บันทึกการยืมหนังสือห้องสมุด 
2. กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
(โครงงาน) 
3. ส่งเสริมความสามารถด้าน ICT 
 -บันทึกการสืบค้น 
 -ทะเบียนอีเมล์ 
4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณสำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565  
               (โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่าและโรงเรียนบ้านโจดใหญ่)    

1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวโรงเรียนบ้านดงกลาง งบอุดหนุน 

งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 36 (จำนวน นร.) 61,200  

  -  ระดับประถม   (1,900 X65 (จำนวน นร.) 123,500  
2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวโรงเรียนบ้านดงเก่า   

  -  ระดับก่อนประถม   -  

  -  ระดับประถม   (1,900 X21 (จำนวน นร.) 39,900  
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี 60,500  

  และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) - - 

2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  32,149 
  - ระดับก่อนประถม - - 

  - ระดับประถมศึกษา - - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   - - 

3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) - - 

                          รวมงบประมาณ 285,100  
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม    88,000 - 

 
2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพป./
สมศ./ ความต้องการของโรงเรียน   197,100 - 

 รวม 

197,100 32,149 

229,249 
2. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 



    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว แหล่งอื่น 
1 โครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
ภูเบศร์/วารี

รัตน์ 
12,000  

2 โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน ภูเบศร์/วารี
รัตน์ 

10,000  

3 โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบ Active learning 

บดีดล 5000  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สามารถ 30,000  
5 โครงการพัฒนาหลักสูตร บดีดล 5000  
6 โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
จิณณะ 12000  

7 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา บดีดล 10000  
8 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จุฑามาศ 30000  
9 โครงการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จิณณะ 8000  
10 โครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน จิณณะ 4000  
11 โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บดีดล 5000  
12 โครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม อนงลักษณ์ 5000  
13 โครงการ โรงเรียนสุจริต โกเมน 8000  
14 โครงการ โรงเรียนวิธีพุทธ สามารถ 8000  
15 โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ อนงลักษณ์ 10249  
16 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
สามารถ 26000  

17 โครงการ มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย์ สำอางค์ 5000  
18 โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน จูเนียร์ อนงลักษณ์ 10000  
19 โครงการ อาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ สำอางค์ 1000 508200 
20 โครงการ พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา จุฑามาศ 10000  
21 โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 

Active  learning 
โกเมน 8000  

22 โครงการ บริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผอ. 7000  



ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว แหล่งอื่น 
รวมงบประมาณ  229249  

 
2.2  รายละเอียดโครงการ 
 
1. ชื่อโครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวารีรัตน์   วิเศษมี 
4. ระยะเวลา          มิถุนายน 65 ถึง  เมษายน 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  1 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  มาตรฐานที่  1 

ITA (โรงเรียนสุจริต)...................................................................................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานด้านการศึกษา 
โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี เพื่อให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐาน 
      ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
7.2.เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ  
7.3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  

8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ 



 8.1.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม ร้อยละ 80 
8.2 เชิงคุณภาพ  

8.2.1 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงและมีคุณธรรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      

9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย. 65 นางวารีรัตน์ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ. -คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.65 นางวารีรัตน์ 

ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
  

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง  

มิ.ย.65– เม.ย.66 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 

12 ประการ 

มิ.ย.65– เม.ย.66 นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมสภานักเรียน มิ.ย.64– เม.ย.65 นายสามารถ 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคง มีคุณธรรม  

มิ.ย.65– เม.ย.65 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย  -รักความเป็นไทยใส่ใจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มิ.ย.65– เม.ย.66 นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย  -ฟ้ืนฟูนาฏศิลป์ไทย-อีสาน มิ.ย.65– เม.ย.66 -นางวารีรัตน์ 
-น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 

                 -ลูกเสือสำรอง 

มิ.ย.65– เม.ย.66 -นายภูเบศร์,คณะครู 

-นายโกเมน,คณะครู 

กิจกรรม -กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม

นักเรียน 

มิ.ย.65– เม.ย.66 -นายภูเบศร์ 

-นายสามารถ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมมีงานทำ มีอาชีพ  มิ.ย.65– เม.ย.66 นางวารีรัตน์ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมแปรรูปอาหาร 

(ลดเวลาเรียน) 

มิ.ย.65– เม.ย.66 นางวารีรัตน์ 

4 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมเป็นพลเมืองดี   มิ.ย.65– เม.ย.66 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมจิตอาสา มิ.ย.65– เม.ย.66 -นายสามารถ -นายบดีดล 

5 กำกับ นิเทศ ติดตาม มิ.ย.64– เม.ย.65 ผอ. 

6 สรุป รายงานผล  เม.ย.65 นางวารีรัตน์ 

10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมมีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

           นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยม 12 
ประการ 

           นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  -
กิจกรรมสภานักเรียน 

 

          นายสามารถ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมมีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม  

           นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย  -รัก
ความเป็นไทยใส่ใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

           นายภูเบศร์ 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมย่อย  -ฟ้ืนฟู
นาฏศิลป์ไทย-อีสาน 

           นางสาวอนง
ลักษณ์ 

กิจกรรมย่อย –
ลูกเสือเนตรนารี 

           นายภูเบศร์ 

กิจกรรม -กิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม
นักเรียน 

 
          นายภูเบศร์ 

กิจกรรมที ่3 
กิจกรรมมีงานทำ มี
อาชีพ  

           นางวารีรัตน์ 

กิจกรรมย่อย –
กิจกรรมแปรรูป
อาหาร(ลดเวลาเรียน) 

           นางวารีรัตน์ 

กิจกรรมที ่4 
กิจกรรมเป็นพลเมือง
ดี   

           นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย –
สารวัตรนักเรียน 

 
          นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมจิตอาสา 

 
          นายสามารถ 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  12,000  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน  ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน จำนวน   12,000   บาท 



โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 
งบเงิน
อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 

1,000    1,000 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมสภา
นักเรียน 

1,000    1,000 นายสามารถ 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  

     นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย  -รักความเป็น
ไทยใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1,000    1,000 นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย  -ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ไทย-อีสาน 

1,500    1,500 น.ส.สภุ
ลักษณ์ 

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือเนตรนารี 1,500    500 นายภูเบศร์ 

กิจกรรม -กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมนักเรียน 

1,000    1,500 นายภูเบศร์ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมมีงานทำ 
มีอาชีพ  

     นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมลดเวลา
เรียน 

5,000    5,000 นางวารีรัตน์ 

4 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมเป็น
พลเมืองดี   

     
 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมจิตอาสา 500    500 
 

5 กำกับ นิเทศ ติดตาม - - - - - ผอ. 

6 สรุป รายงานผล  - -- - - - นางวารีรัตน์ 
 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
 



13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมีทัศนคติท่ีถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง  
สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีความรักชาติ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยม 12 
ประการ 

กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมสภานักเรียน สังเกต แบบสังเกต มีสภานักเรียน 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม  

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีคุณธรรม 

 กิจกรรมย่อย  -รักความเป็นไทยใส่ใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สังเกต แบบสังเกต นร.รักท้องถิ่น 

กิจกรรมย่อย  -ฟ้ืนฟูนาฏศิลป์ไทย-
อีสาน 

สังเกต แบบสังเกต นร.มีความสามารถใน
การแสดงออกนาฏศิลป์
ไทย-อีสาน 

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือเนตรนารี ทดสอบ แบบทดสอบ มีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรลส.นน. 

กิจกรรม -กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
นักเรียน 

สังเกต แบบสังเกต นร.มีคุณธรรมจริยธรรม 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมมีงานทำ มี
อาชีพ  

สังเกต แบบสังเกต นร.ทำงานเป็น รักการ
ทำงาน 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมแปรรูปอาหาร
(ลดเวลาเรียน) 

สังเกต แบบสังเกต นร.ทำอาหารเป็น 

    
4 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมเป็นพลเมืองดี   สังเกต แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะของ

พลเมืองดี 
 กิจกรรมย่อย –สารวัตรนักเรียน สังเกต แบบสังเกต นร.มีระเบียบวินัย 

กิจกรรมย่อย -กิจกรรมจิตอาสา สังเกต แบบสังเกต นร.มีจิตอาสา เสียสละ 

 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 14.2 ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          ( นางวารีรัตน์   วิเศษมี ) 

   ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายภูเบศร์   วิเศษมี ) 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ                โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายภูเบศร์  วิเศษมี ,นางวารีรัตน์  วิเศษมี 
4. ระยะเวลา                   มิถุนายน 65 ถึง  เมษายน 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1 
กลยุทธ์ ที่ 1 
ตัวชี้วัดที่  2 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 10 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
ITA (โรงเรียนสุจริต)  ................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิด
เป็น ทำเป็นสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวย่อมนำความเจริญ ความสงบสุขมาสู่สังคมนั้นๆได้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
7.2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
      วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.4 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
7.5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
7.6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม.  

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นจิตอาสา  ร้อยละ ๘๕ 
 - ประเมินความพึงพอใจของชุมชน  ร้อยละ ๘๕ 



 
8.2 เชิงคุณภาพ 

 -ผู้เรียนมีจิตอาสา รับผิดชอบ รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม 
9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    -เสนอขออนุมัติโครงการ มิ.ย. 65 -นายภูเบศร์ นางวารี
รัตน์ 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย. 65 -ผอ.,คณะครู 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 65 -ผอ. 

-ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

   1. กิจกรรมที่ 1 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

มิ.ย.65-เม.ย.66  

 

-ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 

มิ.ย.65-เม.ย.66 -คณะครู 

-ปลูกฝังคุณลักษณะลูกที่ดีของพ่อแม่  มิ.ย.65-เม.ย.66 -คณะครู 

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มิ.ย.65-เม.ย.66 -คณะครูสอนลูกเสือ 

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มิ.ย.65 -นายสามารถ 

-การเป็นพลเมืองดีและจิตสังคม มิ.ย.65-เม.ย.66 -นายโกเมน 

-ปลูกฝังความเป็นนักเรียนที่ดีของครู มิ.ย.65-เม.ย.66 -นายภูเบศร์ 

   2. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ   

 -วันไหว้ครู 9 มิ.ย.65 -นายสามารถ 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.65 -นายภูเบศร์ 

-วันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.65 -นายภูเบศร์ 

-วันที่ 5 ธันวาคม 2565 4 ธ.ค.65 -นายโกเมน 

-วันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค.66 -นายโกเมน 

-วันปัจฉิมนิเทศ เม.ย.66 -คณะครู 

  3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
  

 -วันวิสาขบูชา  

-วันอาสาฬหบูชา 

 

13 ก.ค.65 

-นายภูเบศร์,คณะครู 
-นายภูเบศร์,คณะครู 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

-วันเข้าพรรษา 

-วันออกพรรษา  

-วันมาฆบูชา 

14 ก.ค.64 

20 ต.ค.64 

15 ก.พ.65 

-นายภูเบศร์,คณะครู 
-นายภูเบศร์,คณะครู 

-นายภูเบศร์,คณะครู 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   

 -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-ตรวจสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน 
-อาหารกลางวัน 100% 
-อาหารเสริม (นม) 

 -นายสามารถ 
-นายสามารถ 
-นางสำอางค์ 
-นางสำอางค์ 

5 กิจกรรมที่ 4 ค่ายคุณธรรม (ศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์) 

4 ต.ค.64 -นายภูเบศร์,คณะครู- 

6 กำกับ นิเทศ ติดตาม มิ.ย.65-เม.ย.66 ผอ. 

7 สรุป/รายงานผลโครงการ/กิจกรรม เม.ย.66 -นายภูเบศร์ 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมที่ 1 ปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

           -น.ส.
จุฑามาศ 

-ปลูกฝังค่านิยม  12  
ประการ 

           -ผอ.,คณะครู 

-ปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

 

          ผอ 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

-ปลูกฝังคุณลักษณะ
ลูกที่ดีของพ่อแม่  

           -คณะครู 

-กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

           คณะครู 

-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

           นายสามารถ 
 

--ปลูกฝังการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม
(จิตสาธารณะ) 

           นายโกเมน 

-ปลูกฝังความเป็น
นักเรียนที่ดีของครู 

 
          นายภูเบศร์ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

            

-วันไหว้ครู            -นายสามารถ 

-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ร.10 

           -นายภูเบศร์
,คณะครู 

-วันแม่แห่งชาติ            -นายภูเบศร์
,คณะครู 

- 5 ธันวาคม 2565            -นายโกเมน 
-วันเด็กแห่งชาติ            -นายโกเมน 

-วันปัจฉิมนิเทศ            คณะครู 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

            

-วันวิสาขบูชา  
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 

           นายภูเบศร์
,คณะครู 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

-วันออกพรรษา  
-วันมาฆบูชา 

กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ 

            

--ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 
-ตรวจสุขภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
-อาหารกลางวัน 
100% 
-อาหารเสริม (นม) 

 
          -นายสามารถ 

 
 
 
-นางสำอางค์ 

 
-นางสำอางค์ 

กิจกรรมที่ 5ค่าย
คุณธรรม (ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมสมเด็จพระพุฒา
จารย์) 

 
          นายภูเบศร์ 

  
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   10,000 บาท (  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน  จำนวน   10,000บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
งบเงิน

อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 

 งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่1 ปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      

 -ปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ 400    400 -นางสาว

จุฑามาศ 

-กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

400    400 -คณะครู 

-กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ

ลูกที่ดีของพ่อแม่  

400    400 -คณะครู 

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 300    300 -คณะครู 

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 400    400 -นายโกเมน 

-ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม(จิตสาธารณะ) 

400    400 -นายโกเมน 

-ปลูกฝังความเป็นนักเรียนที่ดี

ของครู 

400    400 -นางสาว

จุฑามาศ 

2. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวัน

สำคัญต่างๆ 

      

 -วันไหว้ครู -    - นายสามารถ 

 -วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 500    500 นายภูเบศร์
,คณะครู 

 -วันแม่แห่งชาติ 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

 -วันที่ 5 ธันวาคม 2565 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

 -วันเด็กแห่งชาติ 1,000    1,000 -นายโกเมน 

 -ปัจฉิมนิเทศ      คณะครู 



ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
งบเงิน

อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 

 งบลงทุน อ่ืนๆ 

 3 กิจกรรมที่3 วันสำคัญทาง

ศาสนา 

      

 --วันวิสาขบูชา  400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

--วันอาสาฬหบูชา 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

-วันเข้าพรรษา 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

-วันออกพรรษา 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

-วันมาฆบูชา 400    400 นายภูเบศร์
,คณะครู 

4 

กิจกรรมที่ 4 ค่ายคุณธรรม 

(ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระ

พุฒาจารย์) 

3,000    3,000 นายภูเบศร์
,คณะครู 

 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

   

 -ปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีค่านิยม12ประการ 

-ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 

-สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-ปลูกฝังคุณลักษณะลูกที่ดีของพ่อแม่  -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

--ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

(จิตสาธารณะ) 

-สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-กิจกรรมจิตอาสา -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีจิตอาสา 

 2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ    

 -วันไหว้ครู -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันแม่แห่งชาติ -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันที่ 5 ธันวาคม 2565 -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันเด็กแห่งชาติ -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

 3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา 

   

 -วันวิสาขบูชา  -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

วันอาสาฬหบูชา -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันเข้าพรรษา -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

-วันออกพรรษา  -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-วันมาฆบูชา -สังเกต -แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

4 
กิจกรรมที่ 4 ค่ายคุณธรรม (ศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์) 

สังเกต แบบสังเกต นร.มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1 นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
14.2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักสามัคคี และยึดมั่นในแนวทางการปกครองระบอบ 
        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
14.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้ที่มีจิตอาสา 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              ( นายภูเบศร์  วิเศษมี ) 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (  นางวารีรัตน์  วิเศษมี  ) 

 
ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                 ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
รูปแบบ Active learning 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายบดีดล สาเสน 
4. ระยะเวลา         มิถุนายน 2565 ถึง  เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  1 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  มาตรฐานที่  1 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
  เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยความร่วมมือของโรงเรยีน
บ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า และโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 131 
คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-
3 และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีครู
ไม่ครบชั้นและไม่ตรงสาขาวิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบระดับชาติทั้ง NT และ O-net ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับที่ สพฐ. ได้กำหนดไว้ 

ดังนั้น เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล จึงได้จัดทำโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกหรือความถนัดและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรง

สาขาวิชา 
7.2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามรูปแบบ 

Active Learning เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
7.3 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามรูปแบบ Active 

Learning มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามรูปแบบ Active Learning 

 



8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ 

     - นักเรียนได้รับการพัฒนาจาก DLTV ด้วยรูปแบบ Active  learning ร้อยละ 85  
 - โรงเรียนจะขยายและติดตั้ง DLTV ให้ครบทุกห้องเรียนจากท้ังหมดมี 8 ห้องเรียน และ

ติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงและครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ  100 
      - ครู จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
         8.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระของหลักสูตร 
- ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
- โรงเรียนสามารถบริหารจัดการระบบ DLTV ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 -เสนอขออนุมัติโครงการ มิถุนายน 2565 นายบดีดล สาเสน 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ, คณะครู 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ 

-ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่  มิถุนายน 2565 
- ผู้อำนวยการ 

- คณะครู 

- นักการภารโรง 

 กิจกรรมย่อย  - ปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อม มิถุนายน 2565 

กิจกรรมย่อย - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ มิถุนายน 2565 

กิจกรรมย่อย - ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มิถุนายน 2565 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของครู มิถุนายน 2565 คณะครู 

กิจกรรมย่อย - เตรียมตารางการออกอากาศ มิถุนายน 2565 คณะครู 

กิจกรรมย่อย - เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้/สื่อ /ใบงาน มิถุนายน 2565 คณะครู 

กิจกรรมย่อย – การใช้เครื่องรับสัญญาณ (ขณะสอน –การ

รับชมย้อนหลัง) 

กรกฎาคม 2565 - 

เมษายน 2566 
คณะครู 

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 

กรกฎาคม 2565 - 

เมษายน 2566 
คณะครู 

4 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

กรกฎาคม 2565 - 

เมษายน 2566 
คณะครู 

5 กำกับ ติดตาม นิเทศ กรกฎาคม 2565 - ผู้อำนวยการ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2566 

6 สรุป รายงานผล เมษายน 2566 นายบดีดล สาเสน 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค

. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค

. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมเตรียม

ความพร้อม

อาคารสถานที่  

 

          

- ผู้อำนวย

การ 

- คณะครู 

-  

- นักการ

ภารโรง 

กิจกรรมย่อย 

ปรับปรุง

ห้องเรียนให้

พร้อม 

           

กิจกรรมย่อย 

เตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องรับ

สัญญาณ 

           

กิจกรรมย่อย

ติดตั้งเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

           

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมการ

เตรียมความ

พร้อมของครู 

           

คณะครู 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค

. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค

. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมย่อย 

เตรียมตารางกา

ออกอากาศ 

           

คณะครู 

กิจกรรมย่อย 

เตรียมแผนการ

จัดการเรียนรู้/สื่อ 

/ใบงาน 

           

คณะครู 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมย่อย 

การใช้เครื่องรับ

สัญญาณ(ขณะ

สอน –การรับชม

ย้อนหลัง) 

 
 

         

คณะครู 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน จำนวน   5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 -เสนอขออนุมัติโครงการ มิถุนายน 2565 นายบดีดล สาเสน 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ, คณะครู 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ 
 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม
อาคารสถานที่  

 

          

- ผู้อำนวยการ 
- คณะครู 
- นักการภารโรง 

กิจกรรมย่อย 
ปรับปรุง
ห้องเรียนให้
พร้อม 

           

กิจกรรมย่อย 
เตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องรับ
สัญญาณ 

           

กิจกรรมย่อย
ติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

           

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมการ
เตรียมความ
พร้อมของครู 

           

คณะครู 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมย่อย 
เตรียมตารางกา
ออกอากาศ 

 
          

คณะครู 

กิจกรรมย่อย 
เตรียมแผนการ
จัดการเรียนรู้/สื่อ 
/ใบงาน 

 
          

คณะครู 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมย่อย 
การใช้เครื่องรับ
สัญญาณ(ขณะ
สอน –การรับชม
ย้อนหลัง) 

 
 

         

คณะครู 

กิจกรรมที่ 3 การ
ดำเนินการการจัด
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทาง 

 
 

         

คณะครู 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 

 
 

         
คณะครู 

กำกับ ติดตาม 
นิเทศ 

 
          

ผู้อำนวยการ 

สรุป รายงานผล          
 

 นายบดีดล สา
เสน 

 



11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน จำนวน   5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมอาคารสถานที่  

     

- ผู้อำนวยการ 
- คณะครู 
- นักการภารโรง 

กิจกรรมย่อย - ปรับปรุงห้องเรียน
ให้พร้อม 

1,000    1,000 

กิจกรรมย่อย - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณ 

1,000    1,000 

กิจกรรม - ติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

500    500 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของครู 

     

คณะครู 

กิจกรรม  -เตรียมตารางการ
ออกอากาศ 

500    500 

กิจกรรมย่อย –เตรียมแผนการ
จัดการเรียนรู้/สื่อ /ใบงาน 

1,000    1,000 

กิจกรรม –การใช้เครื่องรับสัญญาณ
(ขณะสอน –การรับชมย้อนหลัง) 

500    500 

3 กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียน
ต้นทาง 

    - 
คณะครู 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 

500    500 
คณะครู 



หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
อาคารสถานที่ 

การสังเกต แบบสังเกต มีความพร้อมด้านสถานที่ 

 

กิจกรรมย่อย –ปรับปรุงห้องเรียนให้
พร้อม 

การสังเกต แบบสังเกต มีความพร้อมด้านสถานที่ 

กิจกรรมย่อย -เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณ 

การสังเกต แบบสังเกต มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

กิจกรรม -ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสังเกต แบบสังเกต มีความพร้อมด้านสัญญาณ 

2 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของครู 

การสังเกต แบบสังเกต ครูมีความพร้อม 

กิจกรรมย่อย  -เตรียมตารางการ
ออกอากาศ 

การสังเกต แบบสังเกต มีตารางการออกอากาศ 

กิจกรรมย่อย –เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้/สื่อ /ใบงาน 

การสังเกต แบบสังเกต อุปกรณ์มีความพร้อม 

กิจกรรมย่อย –การใช้เครื่องรับสัญญาณ
(ขณะสอน –การรับชมย้อนหลัง) 

การสังเกต แบบสังเกต 
มีความพร้อมด้านเครื่องรับ

สัญญาณ 

3 
กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับโรงเรียนต้นทาง 

การสังเกต แบบสังเกต 
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ได้

ตามตาราง 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม การสังเกต แบบสังเกต 
นักเรียนได้รับการสอนซ่อม

เสริม 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1. โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกได้ 
14.2. ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
14.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 



ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายบดีดล สาเสน)                                          (นายโกเมน ต้นโพธิ์) 

 
                             

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ                โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสามารถ ต้นทัพไทย 
4. ระยะเวลา                   มิถุนายน 2565 ถึง เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2 
กลยุทธ์ ที่  2 
ตัวชี้วัดที่  4 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 
ITA (โรงเรียนสุจริต)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

จัดการศึกษา คือการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมซึ่งหมายถึงการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเด็ก
ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัยของเด็กปฐมวัย โดยผ่านกิจกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นการได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ การได้ออกกำลังกาย การ
เคลื่อนไหวจากกิจกรรม ที่พัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมถึงการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนขั้น
พ้ืนฐานให้ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และเสริมรากฐานของชีวิต
ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย 
     7.2 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
8. เป้าหมายหลัก 

8.1 เชิงปริมาณ   
   8.1.1 เด็กระดับอนุบาลได้รับการพัฒนา ด้านร่างการ อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
          ร้อยละ 95 
   8.1.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ตรง ร้อยละ 95  
8.2 เชิงคุณภาพ  
   8.2.1 เด็กระดับอนุบาลได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาและพร้อม 
           เข้าสู้การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
   8.2.2  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 



9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย. 65 นายบดีดล 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย. 65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 65 ผอ. 
ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

   1 กิจกรรมที่1 การพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -การเคลื่อนไหวและจังหวะ มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมกลางแจ้ง มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 
-กิจกรรมเบรนยิม มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรม BBL มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

   2 กิจกรรมที่2 การพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมเล่นตามมุม มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 
 -กิจกรรมบทบาทสมมุติ มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมร้องเพลง มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมเล่านิทาน มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 
   3 กิจกรรมที่3 การพัฒนาด้านสังคม มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมช่วยพี่เก็บขยะ มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 
   4 กิจกรรมที่4 การพัฒนาด้านสติปัญญา มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

 -กิจกรรมถามตอบ มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 
 -กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 น.ส.จุฑามาศ, น.ส.อนงลักษณ์ 

  5 กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

ธ.ค. 65 น.ส.จุฑามาศ 

  5 กำกับ นิเทศ ติดตาม มิ.ย. 65 – เม.ย. 66 ผอ. 

  6 สรุป/รายงานผลโครงการ เม.ย. 66 สามารถ 
 
 
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่1 
การพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

           

-การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

          นายบดีดล 

-กิจกรรม
กลางแจ้ง 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรม 
เบรนยิม 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรม BBL           น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมที่2 
การพัฒนา
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

           

-กิจกรรมเล่น
ตามมุม 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรม
บทบาทสมมุติ 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมร้อง
เพลง 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมเล่า
นิทาน 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมที่3 
การพัฒนา
ด้านสังคม 

           



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

-กิจกรรม
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมช่วย
พ่ีเก็บขยะ 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมที่4 
การพัฒนา
ด้านสติปัญญา 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมถาม
ตอบ 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมวาด
ภาพตาม
จินตนาการ 

          น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมที ่5 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน 

          นายบดีดล 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   30,000  บาท ( สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  งบอุดหนุน  จำนวน  30,000  บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่1 การพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

      

 -การเคลื่อนไหวและจังหวะ 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมกลางแจ้ง 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมเบรนยิม 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรม BBL 2,000    2,000 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

2 กิจกรรมที่2 การพัฒนาด้าน
อารมณ์ จิตใจ 

      

 -กิจกรรมเล่นตามมุม 2,000    2,000 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมบทบาทสมมุติ 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมร้องเพลง 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมเล่านิทาน 1,500    1,500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

3 กิจกรรมที่3 การพัฒนาด้าน
สังคม 

      

 -กิจกรรมทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

-กิจกรรมช่วยพี่เก็บขยะ 300    300 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 



ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

4 กิจกรรมที่4 การพัฒนาด้าน
สติปัญญา 

      

 -กิจกรรมถามตอบ 500    500 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการ 

1,000    1,000 น.ส.จุฑามาศ, 
น.ส.อนงลักษณ์ 

5 กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 

19,700    19,700 นายบดีดล 

 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่1 การพัฒนาการด้านร่างกาย    

 -การเคลื่อนไหวและจังหวะ สังเกต แบบสังเกต -เด็กร่างกายแข็งแรงและโต
สมวัย 

-กิจกรรมกลางแจ้ง สังเกต แบบสังเกต -เด็กร่างกายแข็งแรงและโต
สมวัย 

-กิจกรรมเบรนยิม สังเกต แบบสังเกต -เด็กร่างกายแข็งแรงและโต
สมวัย 

-กิจกรรม BBL สังเกต แบบสังเกต -เด็กร่างกายแข็งแรงและโต
สมวัย 

2 กิจกรรมที่2 การพัฒนาด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

   

 -กิจกรรมเล่นตามมุม สังเกต แบบสังเกต -เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

-กิจกรรมบทบาทสมมุติ สังเกต แบบสังเกต -เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ 

 -กิจกรรมร้องเพลง สังเกต แบบสังเกต -เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ 

-กิจกรรมเล่านิทาน สังเกต แบบสังเกต -เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ 

3 กิจกรรมที่3 การพัฒนาด้านสังคม    

 -กิจกรรมทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สังเกต แบบสังเกต -เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
-กิจกรรมช่วยพี่เก็บขยะ สังเกต แบบสังเกต เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

4 กิจกรรมที่4 การพัฒนาด้านสติปัญญา    

 -กิจกรรมถามตอบ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ ทดสอบ แบบทดสอบ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

5 กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

สังเกต แบบสังเกต นร.เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  
      14.2 เด็กได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพเพ่ือการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 14.3 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

( นายสามารถ ต้นทัพไทย )           ( นายโกเมน  ต้นโพธิ์ )                          
     

            ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายวิรุณพงศ์ สมชม ) 
  



1. ช่ือโครงการ               โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายบดีดล สาเสน 
4. ระยะเวลา                   มิถุนายน 65 ถึง  เมษายน 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1, 2 
กลยุทธ์ ที ่ 1, 1 
ตัวชี้วัดที่  5 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่  2 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2, 3 
ITA (โรงเรียนสุจริต)  ....................................................................................................................  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและ
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะต่างๆนั้น จะต้องเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลาย เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จากการฝึกทักษะต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นและเป็นความรู้ที ่ยั่งยืนส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.2.เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
7.3 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ 
     ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
7.4. เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
7.5. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
7.6. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
7.7. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

 



8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ   

     -สถานศึกษามีหลักสูตรระดับปฐมวัยที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเด็ก ร้อยละ ๙๕ 
     -ประเมินความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ ๙๐ 
 -สถานศึกษามีหลักสูตรระดับขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๙๕ 
     -ประเมินความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ ๙๐ 
 -สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๙๕ 
     -ประเมินความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ ๙๐ 

8.2 เชิงคุณภาพ  
     -ครูนำหลักสูตรระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ   
    -โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับเด็ก ท้องถิ่นและชุมชน 
    -ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  

 -ครูนำหลักสูตรท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
  -หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและผู้เรียน 
9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน 2565 นายโกเมน  ต้นโพธิ์ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้ มิถุนายน 2565  

   1 กิจกรรมที่1 การจัดทำหลักสูตร
ปฐมวัย 

มิถุนายน 2565 นางสาวจุฑามาศ,นางสาวอนง
ลักษณ์ 

   2 กิจกรรมที่2 การจัดทำหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน 

มิถุนายน 2565 นายโกเมน และคณะครู 

   3 กิจกรรมที่3 การทำหลักสูตรท้องถิ่น มิถุนายน 2565 นางวารีรัตน์ และคณะครู 

   4 กิจกรรมที่4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
นำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มิถุนายน 2565 - 
เมษายน 2566 

คณะครู 

 -การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มิถุนายน 2565 - 
เมษายน 2566 

คณะครู 

-การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มิถุนายน 2565 - 
เมษายน 2566 

คณะครู 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

-การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ตุลาคม 2565,  
เมษายน 2566 

คณะครู 

    5 กำกับ นิเทศ ติดตาม มิถุนายน 2565 - 
เมษายน 2566 

ผอ. 

    6 สรุป/รายงานผลโครงการ/กิจกรรม เมษายน 2566 นายโกเมน 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

กิจกรรมที่1 
การจัดทำ
หลักสูตร
ปฐมวัย 

           นางสาวจุฑามาศ,
นางสาวอนง
ลักษณ์ 

กิจกรรมที่2 
การจัดทำ
หลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน 

           นายบดีดล สาเสน 
และคณะครู 

กิจกรรมที่3 
การทำ
หลักสูตร
ท้องถิ่น 

           นางวารีรัตน์ วิเศษ
มี และคณะครู 

กิจกรรมที่ 4 
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ครูนำ
หลักสูตรไป

           คณะครู 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภา
พ 

-การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

           คณะครู 

-การจัด
กระบวนกา
รเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

           คณะครู 

-การวัดและ
ประเมินผล
ตาม
หลักสูตร 

           คณะครู 

12. งบประมาณ 
ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้

ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,000  บาท (  ห้าพันบาทถ้วน  ) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  งบอุดหนุน  จำนวน  5,000  บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



ที่ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
หลักสูตรปฐมวัย 

500    500 นางสาว
จุฑามาศ 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 

500    500 นายบดีดล  

3. กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น 

1,000    1,000 นางวารีรัตน์ 

4. กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

1,000    1,000 คณะครู 

5. -การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1,000    1,000 คณะครู 

6. -การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-    - คณะครู 

7. -การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตร 

1,000    1,000 คณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่1 การจัดทำหลักสูตรปฐมวัย -สังเกต -แบบสังเกต -หลักสูตร 

2. กิจกรรมที่2 การจัดทำหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน 

-สังเกต -แบบสังเกต -หลักสุตร 

3. กิจกรรมที่3 การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น -สังเกต -แบบสังเกต -หลักสูตร 

4. กิจกรรมที่4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำ
หลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

-สังเกต -แบบสังเกต -ครูจัดการเรียนรู้โดย
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

-การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ -ทดสอบ -แบบทดสอบ -ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

-สังเกต -แบบสังเกต -ครูจัดการเรียนรู้โดย
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

-การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร -ทดสอบ -แบบทดสอบ -ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

   
   14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

14.1  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนตรงตามความสนใจ ความถนัดและสอดคล้องกับ 
        ท้องถิ่น 
14.2  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
143  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร 
14.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
        ( นายบดีดล สาเสน )                                     ( นายโกเมน ต้นโพธิ์ ) 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (  นายวิรุณพงศ์    สมชม ) 
 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ              โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจิณณะ ไชยรักษ์ 
4. ระยะเวลา      มิถุนายน 2565  ถึง  เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  6,  7,  8   
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่   2   
ITA (โรงเรียนสุจริต) EBIT.........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
  การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยการอ่าน
เป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ 
และการใช้จินตนาการเป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย และ
อารมณ์ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจน  การประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง ด้วย
คุณค่าดังกล่าว โรงเรียนจึงมุ่งจัดโครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเกิดทักษะในการอ่านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และ
การดำรงชีวิตของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
7.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน อ่านคล่องแคล่วและสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่

อ่านได้ 

8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านและเขียนคำพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100 
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  มีทักษะการอ่าน การอ้างอิง การจับใจความ และการย่อความ
ที่อ่านได้ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100 



8.2 เชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีทักษะ การอ่าน การเขียนคำพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ตามที่

กำหนด 
      - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  มีทักษะการอ่าน การอ้างอิง การจับใจความ และการย่อ

ความที่อ่านได้ตามเกณฑ์กำหนด  

9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน 2565 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 - ผู้อำนวยการ 
- คณะครู 
- เจ้าหน้าที่ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

 
นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

กิจกรรมย่อย - ภาษาไทยวันละคำ 
มิถุนายน 2565 -
เมษายน 2566 

นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

กิจกรรมย่อย - รักการอ่าน 
มิถุนายน 2565 -
เมษายน 2566 

นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

กิจกรรมย่อย -วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

29 กรกฎาคม 2565 
- นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

- คณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะการอ่าน การเขียน   คณะครู 

กิจกรรมย่อย สอนอ่าน –เขียน คำพ้ืนฐาน 
มิถุนายน 2565 -
เมษายน 2566 

คณะครู 

กิจกรรมย่อย คลินิกภาษาไทย 
มิถุนายน 2565 -
เมษายน 2566 

นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

3 
กำกับ ติดตาม นิเทศ 

มิถุนายน 2565 -
เมษายน 2566 

ผู้อำนวยการ 

4 สรุป รายงานผล เมษายน 2566 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

 



 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทยและ
ปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่าน 

           

นายจิณณะ 
ไชยรักษ์ 

–ภาษาไทยวันละคำ 
 

 
         นายจิณณะ 

ไชยรักษ์ 

– รักการอ่าน 
 

 
         นายจิณณะ 

ไชยรักษ์ 

-วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

 
          นายจิณณะ 

ไชยรักษ์ 
และคณะครู 

กิจกรรมที่ 2 เสริม
ทักษะการอ่าน การ

เขียน 

           
คณะครู 

- สอนอ่าน –เขียน 
คำพ้ืนฐาน 

 
          คณะครู 

 

-  คลินิกภาษาไทย 
 

 
         นายจิณณะ 

ไชยรักษ์ 

กำกับ ติดตาม 
นิเทศ 

 
          

ผู้อำนวยการ 

สรุป รายงานผล 
          

 

นายจิณณะ 
ไชยรักษ์ 

 
 



11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินอุดหนุน จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบเงิน

อุดหนุน 
งบดำเนินการ งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

รักษ์ภาษาไทยและปลูกฝัง

นิสัยรักการอ่าน 

     นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

– ภาษาไทยวันละคำ 1,000    1,000 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

– รักการอ่าน 1,000    1,000 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

- วันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
6,000    6,000 

นายบดีดล สาเสน

และคณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะ

การอ่าน การเขียน 
     คณะครู 

- สอนอ่าน –เขียน คำ

พ้ืนฐาน 
2,000    2,000 

คณะครู 

 

-  คลินิกภาษาไทย 1,500    1,000 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

3 กำกับ ติดตาม นิเทศ      ผู้อำนวยการ 

4 สรุป รายงานผล 500    500 นายจิณณะ ไชยรักษ์ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 



13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

   

กิจกรรมย่อย -ภาษาไทยวันละคำ 
สังเกต 

การมีส่วนร่วม 

การสังเกต 

การมีส่วนร่วม 

นักเรียนนำเสนอภาษาไทยได้ 

และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ 

กิจกรรมย่อย -รักการอ่าน 
 

แบบบันทึก 

การสังเกต 
 

แบบบันทึก 

การสังเกต 
 

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนได้อ่านสาระความรู้ที่

หลากหลาย 

กิจกรรมย่อย -วันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 

สังเกต 

ประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

การสังเกต 

แบบประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

นักเรียนได้ศึกษาประวัติความ

เป็นมา ตระหนักถึงคุณค่าของ

ภาษาไทย 

2 กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะการอ่าน 

การเขียน 
  

 

กิจกรรมย่อย สอนอ่าน –เขียน คำ

พ้ืนฐาน 

 
 

สังเกต 

ประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

การสังเกต 

แบบประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

นักเรียนอ่าน-เขียนคำพ้ืนฐาน

ได้เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมย่อย คลินิกภาษาไทย 

สังเกต 

ประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

การสังเกต 

แบบประเมิน 

การมีส่วนร่วม 

นักเรียนได้รับความรู้ในการใช้

ภาษาไทยได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือประสิทธิภาพของการ

เรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  สามารถอ่าน เขียนคำพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
14.2 นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6 ผ่านการประเมินการอ่านการเขียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. 
กำหนด 
14.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถด้านการอ่าน เฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ  
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายจิณณะ ไชยรักษ์)                                      (นางบดีดล สาเสน) 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ      โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายบดีดล สาเสน 
4. ระยะเวลา      มิถุนายน 2565 ถึง เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  9, 10, 11, 12 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่…1… 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะต่างๆนั้น จะต้องเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น  จากการฝึก
ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการทำงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นี้ จะ
ทำให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น และผลจากการฝึกปฏิบัติบ่อยครั้ง จะทำให้นักเรียน
เกิดทักษะในการทำงาน คิดวางแผนอย่างเป็นระบบ 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
7.2.เพ่ือผู้ให้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
7.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์. 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ  
-ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ (NT) รวม
ทุกด้านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 80 และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5   
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 80 

8.2 เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล  



-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ทางการศึกษาสามารถทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. กำหนด 
 
9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กรกฎาคม 2565 นายบดีดล 

 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กรกฎาคม 2565 ผอ. และคณะครู 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กรกฎาคม 2565 ผอ. 

 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT 

ป.3 

มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ี

นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือวางแผนแก้ไข

ปัญหา 

มิถุนายน 2565  นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกตัวอย่าง

ข้อสอบ 

มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

นายจิณณะ 

-จัดสอบก่อนสอบจริงโดยใช้ข้อสอบของปีที่

ผ่านมา 

มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

นายจิณณะ 

-จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา NT มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

นายจิณณะ 

2 กิจกรรมที่ 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์  

O-net ป.6 

มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

คณะครูที่สอน 4 สาระ

หลัก 

 กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ี

นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือวางแผนแก้ไข

ปัญหา 

มิถุนายน 2565 คณะครูที่สอน 4 สาระ

หลัก 

 กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกตัวอย่าง

ข้อสอบ 

มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

คณะครูที่สอน 4 สาระ

หลัก 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-จัดสอบก่อนสอบจริง Pre-O-net มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

คณะครูที่สอน 4 สาระ

หลัก 

--จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา O-net มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

คณะครูที่สอน 4 สาระ

หลัก 

3 กำกับ ติดตาม นิเทศ มิถุนายน 2565 – 

เมษายน 2566 

ผอ. 

4 สรุป รายงานผล เมษายน 2566 นายบดีดล 

 
 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 1. 

การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ NT 

ป.3 

          นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย –

วิเคราะห์เนื้อหา

สาระที่นักเรียน

ได้คะแนนต่ำ

เพ่ือวางแผน

แก้ไขปัญหา 

 
         นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย–

จัดการเรียนการ

สอนตาม

แผนการจัดการ

          นายจิณณะ 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

เรียนรู้

สอดแทรก

ตัวอย่างข้อสอบ 

-จัดสอบก่อน

สอบจริงโดยใช้

ข้อสอบของปีที่

ผ่านมา 

          นายจิณณะ 

-จัดสอนเข้ม

เพ่ิมเติมเนื้อหา 

NT 

          นายจิณณะ 

กิจกรรมที่ 2.

การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์  

O-net ป.6 

          คณะครูที่

สอน 4 

สาระหลัก 

กิจกรรมย่อย –

วิเคราะห์เนื้อหา

สาระที่นักเรียน

ได้คะแนนต่ำ

เพ่ือวางแผน

แก้ไขปัญหา  

 

         คณะครูที่

สอน 4 

สาระหลัก 

กิจกรรมย่อย–

จัดการเรียนการ

สอนตาม

แผนการจัดการ

เรียนรู้

สอดแทรก

ตัวอย่างข้อสอบ 

          คณะครูที่

สอน 4 

สาระหลัก 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

-จัดสอบก่อน

สอบจริง Pre-

O-net 

          คณะครูที่

สอน 4 

สาระหลัก 

--จัดสอนเข้ม

เพ่ิมเติมเนื้อหา 

O-net 

 
         คณะครูที่

สอน 4 

สาระหลัก 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ……เงินอุดหนุน……จำนวน……10,000…...บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน

อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 

 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1. การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 

     นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหา

สาระที่นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือ

วางแผนแก้ไขปัญหา 

500    500 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ 

1,000    1,000 นายจิณณะ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน

อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 

 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

 -จัดสอบก่อนสอบจริงโดยใช้

ข้อสอบของปีที่ผ่านมา 

2,000    2,000 นายจิณณะ 

 -จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา NT 1,000    1,000 นายจิณณะ 

2 กิจกรรมที่ 2.การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์  

O-net ป.6 

     คณะครูที่

สอน 4 สาระ

หลัก 
 

กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหา

สาระที่นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือ

วางแผนแก้ไขปัญหา 

500    500 คณะครูที่

สอน 4 สาระ

หลัก 
 

กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ 

1,000    1,000 คณะครูที่

สอน 4 สาระ

หลัก 
 

-จัดสอบก่อนสอบจริง Pre-O-

net 

2,000    2,000 คณะครูที่

สอน 4 สาระ

หลัก 
 

-จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา 

 O-net 

2,000    2,000 คณะครูที่

สอน 4 สาระ

หลัก 

 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
NT ป.3 

   

 กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ี
นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือวางแผนแก้ไข
ปัญหา 

สังเกต แบบสังเกต ตารางวิเคราะห์ 



ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

 กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกตัวอย่าง
ข้อสอบ 

สังเกต แบบสังเกต บันทึกการสอน/ข้อสังเกต 

 -จัดสอบก่อนสอบจริงโดยใช้ข้อสอบของ
ปีที่ผ่านมา 

ทดสอบ แบบทดสอบ ผลการสอบดีข้ึน 

 -จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา NT สังเกต แบบสังเกต นักเรียนเข้าใจเนื้อหา 

2 กิจกรรมที่ 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-net ป.6 

   

 กิจกรรมย่อย –วิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ี
นักเรียนได้คะแนนต่ำเพ่ือวางแผนแก้ไข
ปัญหา 

สังเกต แบบสังเกต ตารางวิเคราะห์ 

 กิจกรรมย่อย–จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกตัวอย่าง
ข้อสอบ  

สังเกต แบบสังเกต บันทึกการสอน/ข้อสังเกต 

 -จัดสอบก่อนสอบจริง Pre-O-net ทดสอบ แบบทดสอบ ผลการสอบดีข้ึน 

 -จัดสอนเข้มเพ่ิมเติมเนื้อหา O-net สังเกต แบบสังเกต นักเรียนเข้าใจเนื้อหา 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 

14.1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศ 
14.2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงกว่าระดับประเทศ 
14.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชือ่........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (  นายบดีดล สาเสน  )                                       ( จิณณะ ไชยรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (  นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจด ใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑามาศ  ทองผา 
4. ระยะเวลา      พฤษภาคม 65 ถึง  เมษายน 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่.   13 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่   3 
ITA (โรงเรียนสุจริต)........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
   ครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆและความรู้ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ครูจะต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆและแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนอยู่เสมอ เพ่ือสู่เป้าหมายการศึกษาหลักคือความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆของผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active  learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้ทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงสำหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 

 ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1.เพ่ือจัดหาครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.2.เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ 

      ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
7.3 เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 

      บูรณาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น รูปแบบ Active  learning  
7.4  เพ่ือใหค้รมูีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
    -ครูจัดการเรียนการสอนตามแนว Active  Learning   ร้อยละ ๑๐๐ 
    8.2 เชิงคุณภาพ 
    -ครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active  Learning    
 



9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65 นางสาวจุฑามาศ 

 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ.,คณะครู 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 นางสาวจุฑามาศ 

 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้ พ.ค.65  

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOU กับผู้บริหาร พ.ค.65 ผอ.และคณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาชีพครู   

 กิจกรรมย่อย การอบรม การวิจัย ประชุม
และศึกษาดูงาน  

พ.ค.65– เม.ย. 66 นางสาวจุฑามาศ 

 กิจกรรมย่อย -ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

พ.ค.65– เม.ย. 66 นายโกเมน 

 กิจกรรมย่อย –ส่งเสริมครูให้ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนการสอน 

พ.ค.65– เม.ย. 66 นายบดีดล  สาเสน 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมนิเทศภายใน พ.ค.65– เม.ย. 66 นางสาวจุฑามาศ 

3 กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมจรรยาบรรณ พ.ค.65– เม.ย. 66  

 กิจกรรมย่อย –อบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ค.65– เม.ย. 66 นางสาวจุฑามาศ 

4 กำกับ ติดตาม นิเทศ พ.ค.65– เม.ย. 66 นางสาวจุฑามาศ 

5 สรุป รายงานผล เม.ย. 66 นางสาวจุฑามาศ 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

 
 



กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำ 
MOU กับผู้บริหาร 

            ผอ.และคณะ
คร ู

กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมวิชาชีพครู 

             

กิจกรรมย่อย การ
อบรม การวิจัย 
ประชุมและศึกษาดู
งาน  

             
น.สจุฑามาศ 

กิจกรรมย่อย -
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้ ผลิต
สื่อและพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

             
นายโกเมน 

กิจกรรมย่อย –
ส่งเสริมครูให้ใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆใน
การเรียนการสอน 

             
นายบดีดล 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมนิเทศ
การศึกษา 

            นางสาว
จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

             



กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมย่อย –
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

            นางสาว
จุฑามาศ 

11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น……30,000…….  บาท (....สามหมื่นบาทถ้วน....) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ…เงินอุดหนุน …จำนวน…30,000…...บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOU กับ
ผู้บริหาร 

2,000    2,000 ผอ.และคณะ
คร ู

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาชีพ
ครู 

      

 กิจกรรมย่อย การอบรม การ
วิจัย ประชุมและศึกษาดูงาน  

20,000    20,000 นางสาว
จุฑามาศ 

 กิจกรรมย่อย -ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการ
เรียนรู้ ผลิตสื่อและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2,500    2,500 นายโกเมน 

 กิจกรรมย่อย –ส่งเสริมครูให้ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการเรียนการสอน 

1,500    1,500 นายบดีดล 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมนิเทศ
การศึกษา 

1,000    1,000 นายวิรุณพงศ์ 

3 กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

      

 กิจกรรมย่อย –การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

3,000    3,000 นางสาว
จุฑามาศ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOU กับผู้บริหาร สังเกต แบบสังเกต ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้บริหาร 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาชีพครู    

 กิจกรรมย่อย การอบรม การวิจัย 
ประชุมและศึกษาดูงาน  

ประเมิน แบบประเมิน ครูผ่านการอบรม 

 กิจกรรมย่อย -ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สังเกต แบบสังเกต ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 กิจกรรมย่อย –ส่งเสริมครูให้ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการ
เรียนการสอน 

สังเกต แบบสังเกต ครูจัดการเรียนรู้แบบ
Active  learning 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมนิเทศการศึกษา สังเกต แบบสังเกต ครูจัดการเรียนรู้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

3 กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมจรรยาบรรณ    

 กิจกรรมย่อย –อบรมคุณธรรม จริยธรรม สังเกต แบบสังเกต ครูมีคุณธรรม 

 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
14.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 
       สถานศึกษา 
14.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผล 
       ให้กับผู้อื่น 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ     

                                           (  นางสาวจุฑามาศ ทองผา )      
                              

 ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           ( นายภูเบศร์   วิเศษมี ) 

 
ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (  นายวริุณพงศ์   สมชม  ) 
 
  



1. ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจด- 
                                        ใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจิณณะ ไชยรักษ์ 
4. ระยะเวลา      มิถุนายน 2565 ถึง  เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  14 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่ 1 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   เพ่ือให้คนพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ของโลก 
           ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมพัฒนา และการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าว 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล. 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ  
  -นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 80 

8.2 เชิงคุณภาพ  
-ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
 
 

 
 



9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย.65 นายจิณณะ 
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ.,คณะครู 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ. 

 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   
1 กิจกรรมที่ 1 -กิจกรรมรักการอ่าน และ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
มิ.ย. 65- เม.ย. 66 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
ประจำวันและข้อเขียน 

มิ.ย. 65- เม.ย. 66 นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย -กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน 

มิ.ย. 65- เม.ย. 66 นายบดีดล 

2 กิจกรรมที่ 2. -ประเมินสมรรถนะ อ่าน 
คิดวิเคราะห์ 

มิ.ย. 65- เม.ย. 66 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

มิ.ย. 65- เม.ย. 66 นายบดีดล 

3 กำกับ ติดตาม นิเทศ มิ.ย. 65- เม.ย. 66 ผอ. 
4 สรุป รายงานผล เม.ย. 66 นายจิณณะ 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมที่ 1 -
กิจกรรมรักการอ่าน 
และส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ 

           นายจิณณะ 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมย่อย –
กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวประจำวันและ
ข้อเขียน 

           นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมการสอน
แบบโครงงาน 

           นายบดีดล 

กิจกรรมที่ 2. -
ประเมินสมรรถนะ 
อ่าน คิดวิเคราะห์ 

           นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมประเมินโดย
ใช้แฟ้มสะสมงาน 

           นายจิณณะ 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น……8,000…  บาท (...หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.....) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ…เงินอุดหนุน…จำนวน……8,000….บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนิน  

การ 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 -กิจกรรมรักการอ่าน 
และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

     นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวประจำวันและข้อเขียน 

2,500    2,500 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมการสอน
แบบโครงงาน 

2,500    2,500 นายบดีดล 

2 กิจกรรมที่ 2. -ประเมินสมรรถนะ 
อ่าน คิดวิเคราะห์ 

     นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมประเมินโดย
ใช้แฟ้มสะสมงาน 

3,000    3,000 นายบดีดล 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 -กิจกรรมรักการอ่าน และ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ได้ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
ประจำวันและข้อเขียน 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข่าวได้ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนสามารถทำ
โครงงานได้ 

2 กิจกรรมที่ 2. -ประเมินสมรรถนะ อ่าน 
คิดวิเคราะห์ 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ได้ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนผ่านการ
ประเมิน 

 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
14.1.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
14.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (  นายจิณณะ ไชยรักษ์  ) 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (  นายบดีดล สาเสน) 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (  นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 
 
  



1. ชื่อโครงการ    โครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ          โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า  

บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายจิณณะ ไชยรักษ์ 
4. ระยะเวลา                    มิถุนายน 2565 ถึง เมษายน 2565 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 
กลยุทธ์  1, 11 
ตัวชี้วัดที่  15 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
ITA (โรงเรียนสุจริต)........................................ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ผู้เรียนอ่านออก-เขียนได้ เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นพ้ืนฐาน
ของการเรียนในวิชาอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่มีจุดเน้นให้
โรงเรียนในสังกัดได้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออก-เขียนได้ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้นความสามารถในการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้นำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง  
 ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก-เขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 
     7.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันได้ ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด ร้อยละ 80 
8.2 เชิงคุณภาพ  



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันได้ 

9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย. 65 นายจิณณะ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย. 65 ผอ. คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

   1 กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ มิ.ย.65-เม.ย.66  

 -ภาษาอังกฤษวันละคำ/วันละประโยค -ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ นายจิณณะ 
 

2 กำกับ นิเทศ ติดตาม  มิ.ย.65-เม.ย.66 ผอ.โรงเรียน 

3 สรุปและรายงานผลโครงการ/กิจกรรม เม.ย. 66 นายจิณณะ 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

          นายจิณณะ 

2. ประชุมวางแผน
การดำเนินงาน 

          ผอ.-คณะครู 

3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

          ผอ.โรงเรียน 

4. ดำเนินงานตาม
แผน ดังนี้ 
 

           
 
 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

กิจกรรมที 1 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

           

 
-ภาษาอังกฤษวันละ
คำ/วันละประโยค 
 

           
 
นายจิณณะ  
   

11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  4,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน จำนวน   4,000  บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
งบเงิน
อุดหนุน 

 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 ภาษาอังกฤษวันละคำ/วันละ
ประโยค 

4,000    4,000 -นายจิณณะ    

  
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 ภาษาอังกฤษวันละคำ/วันละประโยค -ทดสอบ 
-สัมภาษณ์ 

-แบบทดสอบ 
-แบบสัมภาษณ์ 

-นักเรียนอ่านออก 
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ 
14.2. นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

 
                                 ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายจิณณะ ไชยรักษ์) 
 

  ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายบดีดล สาเสน) 

 
  ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายวิรุณพงศ์ สมชม) 
 
  



1. ช่ือโครงการ                 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายบดีดล สาเสน 
4. ระยะเวลา                     มิถุนายน 64 ถึง  มีนาคม 65 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 
กลยุทธ์ ที่  1 
ตัวชี้วัดที่  16 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
ITA (โรงเรียนสุจริต)  ........................................................................................... ......... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจให้
ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อม่ันได้ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
     7.2.เพ่ือนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

7.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน 

7.5. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอกเพ่ือนำไปสู่การรับรองคุณภาพ 

      การศึกษา 

 

 



8. เป้าหมายหลัก 

    8.1 เชิงปริมาณ 

  -สถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๐ 

    8.2 เชิงคุณภาพ 

      -โรงเรียนบ้านดงกลาง มีผลการผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน 2565 นายบดีดล 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผอ., คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 ผอ. 
ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

   1 กิจกรรมที่1 จัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

มิถุนายน 2565 นายบดีดล, ธุรการ 

-จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มิถุนายน 2565 นายบดีดล, ครูธุรการ 

-จัดทำมาตรฐานและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 

มิถุนายน 2565 - 
มีนาคม 2566 

คณะครู 

-จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม 2565 คณะครู 
-ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มิถุนายน 2565 - 
มีนาคม 2566 

คณะครู 

-ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีนาคม 2566 คณะครู 

-ประเมินผลคุณภาพการศึกษา มีนาคม 2566 นายบดีดล 

   2 กิจกรรมที่2 การจัดทำรายงาน   
 -จัดทำรายงานประจำปี(SAR) มีนาคม 2566 นายบดีดล, 

นายโกเมน 
-จัดทำรูปเล่มรายงานเสนอหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

มีนาคม 2566 นายบดีดล, นายโกเมน, 
ครูธุรการ 

   3 กำกับ นิเทศ ติดตาม มิถุนายน 2565 - 
มีนาคม 2566 

ผอ. 

   4 สรุป/รายงานผลโครงการ มีนาคม 2566 นายบดีดล  
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.

ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

กิจกรรมที่1 จัดทำ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

          นายบดีดล, 
ธุรการ 

-จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

          นายบดีดล, 
ธุรการ 

-จัดทำมาตรฐาน
และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

          คณะครู 

-จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

          คณะครู 

-ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

          คณะครู 

-ตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

          คณะครู 

-ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา 

          นายบดีดล 

กิจกรรมที่2 การ
จัดทำรายงาน 

           

-จัดทำรายงาน
ประจำปี(SAR) 

          นายบดีดล,  
นายโกเมน 

-จัดทำรูปเล่ม
รายงานเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด

          นายบดีดล, 
นายโกเมน, 
ครูธุรการ 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   5,000   บาท (  ห้าพันบาทถ้วน  ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ   งบอุดหนุน   จำนวน   5,000   บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่1 จัดทำระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

     นายบดีดล, 
ธุรการ 

 -จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 500    500 นายบดีดล 
 -จัดทำมาตรฐานและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา 
500    500 คณะครู 

 -จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

500    500 คณะครู 

 -ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

500    500 คณะครู 

 -ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

500    500 คณะครู 

 -ประเมินผลคุณภาพการศึกษา 500    500 นายบดีดล 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

 
2 

กิจกรรมที่2 การจัดทำรายงาน       

 -จัดทำรายงานประจำปี(SAR) 1,000    1,000 นายบดีดล, 
นายโกเมน 

 -จัดทำรูปเล่มรายงานเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1,000     1,000 นายบดีดล, 
นายโกเมน, 
ครูธุรการ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

 1 กิจกรรมที่1 จัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

- - - 

 -จัดระบบบริหารและสารสนเทศ -สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ 

มีระบบสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน 

-จัดทำมาตรฐานและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 

-สอบถาม แบบสอบถาม มาตรฐานการศึกษา 

-จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา -สอบถาม -แบบสอบถาม แผนพัฒนาคุณภาพฯ 

-ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-สอบถาม -แบบสอบถาม คุณภาพสูงขึ้น 

-ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

-สอบถาม แบบสอบถาม คุณภาพสูงขึ้น 

-ประเมินผลคุณภาพการศึกษา -ประเมิน -แบบประเมิน คุณภาพสูงขึ้น 

 2 กิจกรรมที่2 การจัดทำรายงาน    
 -จัดทำรายงานประจำปี(SAR) -รายงาน -แบบรายงาน รายงานSAR 

-จัดทำรูปเล่มรายงานเสนอหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

-รายงาน -แบบรายงาน รูปเล่มรายงานSAR 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
14.2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา 
14.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก(สมศ) 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ         

                       (  นายบดีดล สาเสน  )                               
    
                                      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (  นายโกเมน ต้นโพธิ์  ) 
 

     ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ     
                                             (  นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 
 
 
 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ                โครงการ จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม 
4. ระยะเวลา                   มิถุนายน 2565 ถึง  เมษายน  2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2 
กลยุทธ์ ที่  2 
ตัวชี้วัดที่   18 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
ITA (โรงเรียนสุจริต)  .... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 
10 วรรค 2 ระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้” ให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับเด็กปกติคนอ่ืนอย่างเสมอภาค 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน 

     7.2.เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพเด็กพิเศษให้สามารถช่วยตัวเองและปรับตัวเข้าสังคมได้ 

7.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกันในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ 

7.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 มีแผน IEP ร้อยละ   80 
8.1.2 นักเรียนยากจนได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 90 
8.2 เชิงคุณภาพ 
8.2.1.การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
8.2.2.เด็กด้อยโอกาส(ยากไร้ ยากจน ขาดโอกาส)ได้รับการช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 
8.2.3 นักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

 



9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย.65 นางสาวอนงลักษณ์ 
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   
  1 กิจกรรมที่1 ประชุมผู้ปกครองทำความ

เข้าใจ 
ก.ค.65 ผอ.,คณะครู 

 -จำแนกคัดกรองความต้องการพิเศษ มิ.ย.65 นางวารีรัตน์ 

2 กิจกรรมที่2 การเตรียมความพร้อม   

 -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ก.ค.65 ผอ. 

-จัดเตรียมสภาพแวดล้อม ก.ค.65 นายสามารถ 

   3 กิจกรรมที่3 จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

ก.ค.65-เม.ย.66 นางสาวอนงลักษณ์ 
 

 -กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

ก.ค.65-เม.ย.66 นางสาวอนงลักษณ์ 
นางวารีรัตน์ 

   4 กำกับ นิเทศ ติดตาม ก.ค.65-เม.ย.66 ผอ. 

   5 สรุป/รายงานผลโครงการ เม.ย.66 นางสาวอนงลักษณ์ 
 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน   
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

กิจกรรมที่1 
ประชุมผู้ปกครอง
ทำความเข้าใจ 

           ผอ.,คณะครู 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน   
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย 

-จำแนกคัดกรอง
ความต้องการ
พิเศษ 

           นางสำอางค์,นางวารี
รัตน์ 

กิจกรรมที่2 การ
เตรียมความพร้อม 

            

-จัดหาบุคลากรที่
มีความรู้เฉพาะ
ด้าน 

           ผอ. 

-จัดเตรียม
สภาพแวดล้อม 

           นายสามารถ 

กิจกรรมที่3 จัด
การศึกษาสำหรับ
เด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

           นางสาวอนงลักษณ์ 
 

11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   5,000 บาท (  ห้าพันบาทถ้วน  ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ   งบอุดหนุน  จำนวน  5,000 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่1 ประชุมผู้ปกครองทำ
ความเข้าใจ 

1,000    1,000 ผอ.,คณะครู 

 -จำแนกคัดกรองความต้องการพิเศษ 1,000    1,000 นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมที่2 การเตรียมความพร้อม       

 -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 1,000    1,000 ผอ. 
 -จัดเตรียมสภาพแวดล้อม 1,000    1,000 น.ส.จุฑามาศ 

 กิจกรรมที่3 จัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิเศษเรียนร่วม 

1,000    1,000 นางวารีรัตน์ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่1 ประชุมผู้ปกครองทำความ
เข้าใจ 

-สัมภาษณ์ -แบบ-สัมภาษณ์ -ผู้ปกครองเข้าใจ 

-จำแนกคัดกรองความต้องการพิเศษ -สังเกต -แบบสังเกต -นร.ได้รับการคัดกรอง 

2 กิจกรรมที่2 การเตรียมความพร้อม    

-จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน -สัมภาษณ์ -แบบสัมภาษณ์ -จัดหาครู 
-จัดเตรียมสภาพแวดล้อม -สังเกต -แบบสังเกต -สถานที่มีความพร้อม

เพียงพอ 
3 กิจกรรมที่3 จัดการศึกษาสำหรับเด็ก

พิเศษเรียนร่วม 
-ทดสอบ -แบบทดสอบ -เด็กได้รับการพัฒนา 

 
 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
14.1 นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง 
14.2. นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
14.3 นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี 
14.4 ทุกฝ่ายเข้าใจยอมรับและเปิดโอกาสให้นักเรียนพิเศษได้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        ( นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม ) 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           ( นางวารีรัตน์   วิเศษมี ) 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          ( นายวริุณพงศ์    สมชม ) 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ             โครงการ โรงเรียนสุจริต 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายโกเมน  ต้นโพธิ ์
4. ระยะเวลา            พฤษภาคม 65 ถึง  มี.ค. 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  19 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  1 2 3 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่เสริมสร้างและเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
เด็กและเยาวชน  อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม  สามารถแสดงถึง 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ  
คือ ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
โดยคาดหวังในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่ง 
ปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม 
ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  

 โรงเรียนบ้านดงกลางจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
7.2.เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ         

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
          - ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 80  
 
 
 



 
8.2 เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดโรงเรียนสุจริต นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์“โตไปไม่โกง”
เพ่ิมมากข้ึน 
- ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยเมื่อจบการศึกษาแล้วเกิดคุณลักษณะตามระดับชั้นที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร 

9. วิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.. 65 นายโกเมน 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.. 65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.. 65 ผอ. 
ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุจริต พ.ค.. 65 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พ.ค.. 65–มี.ค.66 ครูประจำวิชา 
2 กิจกรรมที่ 2 ทักษะกระบวนการคิด   พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย  
1วิเคราะห์ป้องกันการทุจริต 
2.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
3.กิจกรรมเลือกผู้นำความซื่อสัตย์ 
4. ชวนกันคิดช่วยกันแก้ 

พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายจิณณะ 

3 กิจกรรมที่ 3.การมีวินัย   พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายโกเมน 

 
กิจกรรมย่อย 
1.คนดี ศรีโรงเรียน 
2.เด็กดีมีวินัย  

พ.ค.. 65–มี.ค.66 
นายโกเมน 

4 กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์สุจริต 
พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย 
1.เดก็ดีต้องซื่อสัตย์ 
2. เก็บได้ส่งคืน 
3..รางวัลคนดี  

พ.ค.. 65–มี.ค.66 
นายจิณณะ 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%91-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%92.-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง พ.ค.. 65–มี.ค.66 นางวารีรัตน์ นาง
สำอางค์ 

 กิจกรรมย่อย 
1.ประหยัดและออมทรัพย์  
2.รู้จักใช้รู้จักเก็บ  
3.ประหยัดน้ำประหยัดไฟสาธารณะ  

พ.ค.. 65–มี.ค.66 นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

6 กิจกรรมที่ 6 มีจิตสาธารณะ         พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย 
1.กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจ 
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.กิจกรรมหนูน้อยนักอาสา 

พ.ค.. 65–มี.ค.66 นายภูเบศร์ และ
คณะครู 

6 กำกับ ติดตาม นิเทศ พ.ค.. 65–มี.ค.66 ผอ. 

7 สรุปรายงานผล มี.ค. 66 นายโกเมน 
 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

กิจกรรมที่ 1จัดทำ
หลักสูตรโรงเรียน
สุจริต 
 

           คณะครู 

กิจกรรมย่อย –การ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

           ครูประจำวิชา 

กิจกรรมที่ 2 ทักษะ
กระบวนการคิด   

           นายจิณณะ 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf


กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

 

กิจกรรมย่อย  
1วิเคราะห์ป้องกัน
การทุจริต 
2.กิจกรรมเลือก
ประธานนักเรียน 
3.กิจกรรมเลือกผู้นำ
ความซื่อสัตย์ 
4. ชวนกันคิดช่วยกัน
แก้ 

           นายจิณณะ 

กิจกรรมที่ 3.การมี
วินัย   

           นายโกเมน 

กิจกรรมย่อย 
1.คนดี ศรีโรงเรียน 
2.เด็กดีมีวินัย 

           
นายโกเมน 

กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์
สุจริต 

 

           นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย 
1.เด็กดีต้องซื่อสัตย์ 
2. เก็บได้ส่งคืน 
3. รางวัลคนดี  

           
นายจิณณะ 

กิจกรรมที่ 5 อยู่
อย่างพอเพียง 

           นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย 
1.ประหยัดและออม
ทรัพย์  

           นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%91-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

2.รู้จักใช้รู้จักเก็บ  
3.ประหยัดน้ำ
ประหยัดไฟ
สาธารณะ 
 

กิจกรรมที่ 6 มีจิต
สาธารณะ         

           นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย 
1.กิจกรรมเด็กดีมี
น้ำใจ 
2.กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 
3.กิจกรรมหนูน้อย
นักอาสา 

           นายภูเบศร์ 
และคณะครู 

11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น    8,000   บาท (  แปดพันบาทถ้วน  ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ…เงินอุดหนุน……จำนวน 8,000  .บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1จัดทำหลักสูตร
โรงเรียนสุจริต 

500    500 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย -การจัดการเรียน
การสอน 

1,000    1,000 ครูประจำ
วิชา 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf


ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

2 กิจกรรมที่ 2 ทักษะกระบวนการ
คิด   

     นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมย่อย  
1วิเคราะห์ป้องกันการทุจริต 
2.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
3.กิจกรรมเลือกผู้นำความ
ซื่อสัตย์ 
4. ชวนกันคิดช่วยกันแก้ 

1,000    1,000 นางวารีรัตน์ 

3 กิจกรรมที่ 3.การมีวินัย        นายโกเมน 

 
กิจกรรมย่อย 
1.คนด ีศรีโรงเรียน 
2.เด็กดีมีวินัย  

1,000    1,000 
นายโกเมน 

4 กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์สุจริต 
     นายวัชรวุธ 

 กิจกรรมย่อย 
1.เดก็ดีต้องซื่อสัตย์ 
2. เก็บได้ส่งคืน 
3.รางวัลคนดี  

1,500    1,500 
นายวัชรวุธ 

5 กิจกรรมที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง      นางวารีรัตน์ 
 กิจกรรมย่อย 

1.ประหยัดและออมทรัพย์  
2.รู้จักใช้รู้จักเก็บ  
3.ประหยัดน้ำประหยัดไฟ
สาธารณะ 
 

2,000    2,000 นางวารีรัตน์ 

6 กิจกรรมที่ 6 มีจิตสาธารณะ              นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย 
1.กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจ 
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

1,000    1,000 นายภูเบศร์
และคณะครู 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%91-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%92.-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf


ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

3.กิจกรรมหนูน้อยนักอาสา 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหลักสูตรโรงเรียน
สุจริต 

สังเกต แบบสังเกต หลักสูตร 

 กิจกรรมย่อย การจัดการเรียนการสอน สังเกต แบบสังเกต นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

2 กิจกรรมที่ 2 ทักษะกระบวนการคิด   สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 

 กิจกรรมย่อย  
1วิเคราะห์ป้องกันการทุจริต 
2.กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
3.กิจกรรมเลือกผู้นำความซื่อสัตย์ 
4. ชวนกันคิดช่วยกันแก้ 

   

3 กิจกรรมที่ 3 การมีวินัย   สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 

 
กิจกรรมย่อย 
1.คนดี ศรีโรงเรียน 
2.เด็กดีมีวินัย  

   

4 กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์สุจริต 
สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการคิด 
 

 กิจกรรมย่อย 
1.เด็กดีต้องซื่อสัตย์ 
2. เก็บได้ส่งคืน 
3.รางวัลคนดี  

   

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%91-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%92.-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2.doc
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf


ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

5 กิจกรรมที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง สังเกต แบบสังเกต นักเรียนอยู่อย่าง
พอเพียง 

 กิจกรรมย่อย 
1.ประหยัดและออมทรัพย์ 
2.รู้จักใช้รู้จักเก็บ  
3.ประหยัดน้ำประหยัดไฟสาธารณะ  

   

6 กิจกรรมที่ 6 มีจิตสาธารณะ         สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีมีจิต
สาธารณะ         

 กิจกรรมย่อย 
1.กิจกรรมเด็กดีมีน้ำใจ 
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.กิจกรรมหนูน้อยนักอาสา 

   

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 

14.1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
      ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”      

          14.2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 ด้านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ         

 
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                (  นายโกเมน   ต้นโพธิ์  ) 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (  นายภูเบศร์    วิเศษมี  ) 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (  นายวริุณพงศ์   สมชม  ) 
 
 
 
 

http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf


1. ช่ือโครงการ   โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจด 
ใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ             นายสามารถ ต้นทัพไทย 
4. ระยะเวลา                         มิถุนายน  2565  ถึง เมษายน  2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  20 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่   1 
ITA (โรงเรียนสุจริต) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เน้นหนักการ
พัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุ ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงส่งผลให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งและ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังข่าวคราวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ซึ่งสาเหตุของสิ่งเหล่านี้มาจากมนุษย์ลืมพัฒนา
ทางด้านจิตใจของตนเอง มนุษย์ขาดคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

โรงเรียนบ้านดงกลาง ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญท่ีโรงเรียนควรดำเนินการให้นักเรียน ได้รับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจจึงจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น โดยมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1.  เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  คารวะธรรม  และสามัคคีธรรม 
7.3. เพ่ือดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
      คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน 
7.4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และอดออม 
7.5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกท่ีดี   
     เป็นเด็กดีของสังคม 
7.6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 

-ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธได้ ร้อยละ  ๘๐ 



-ครูปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธได้ ร้อยละ  ๘๕ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้ถูกต้อง 
-ครูปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้ถูกต้องและ 
เป็นแบบอย่างได้  

9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย.65 นายสามารถ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   
1 กิจกรรมที่ 1.ประชุมนักเรียนทั้งหมดเพ่ือ

ทราบโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
มิ.ย.65– เม.ย. 66 นายโกเมน 

 กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมอบรมความ
ประพฤติและสวดมนต์ยาววันสุดสัปดาห์ 

มิ.ย.65– เม.ย. 66 สามาถ 

 กิจกรรมย่อย -สวดมนต์แปลได้หลังเลิก
เรียน 

มิ.ย.65– เม.ย. 66 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ฟัง
เทศน์ในวันสำคัญทางศาสนา 

มิ.ย.65– เม.ย. 66 
(ทุกวันพระ) 

นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย -ก่อนรับประทานอาหาร
กลางวันจะพิจารณาก่อนรับประทาน 

มิ.ย.65– เม.ย. 66 นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมย่อย -บริหารจิต เจริญปัญญา
อย่างสม่ำเสมอ 

มิ.ย.65– เม.ย. 66 สามารถ 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมบันทึกความดี มิ.ย.65– เม.ย. 66 สามารถ 
 กิจกรรมย่อย กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มิ.ย.65– เม.ย. 66 นายสามารถ 

2 กิจกรรมที่ 2 ครูพระสอนศีลธรรม ทุกวันศุกร์ นายภูเบศร์ 

3 กำกับ ติดตาม นิเทศ มิ.ย.65– เม.ย. 66 ผอ. 
4 สรุปรายงานผล เม.ย. 66 สามารถ 

11. สถานที่ 
โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 

12. งบประมาณ 



ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น……8,000…  บาท (...แปดพันบาทถ้วน....) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ……เงินอุดหนุน…จำนวน   8,000   บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1.ประชุมนักเรียน
ทั้งหมดเพ่ือทราบโครงการ ซึ่งมี
กิจกรรมต่างๆดังนี้ 

500    500 นายโกเมน 

 กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมอบรม
ความประพฤติและสวดมนต์ยาว
วันสุดสัปดาห์ 

500    500 สามารถ 

 กิจกรรมย่อย –นักเรียนสวดมนต์
แปลได้ 

500    500 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมทำบุญ
ใส่บาตร ฟังเทศน์ในวันสำคัญ
ทางศาสนา 

3,500    3,500 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย –ก่อนรับประทาน
อาหารกลางวันจะพิจารณาก่อน
รับประทาน 

500    500 นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมย่อย –บริหารจิต เจริญ
ปัญญาอย่างสม่ำเสมอ 

500    500 สามารถ 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมบันทึก
ความดี 

500    500 สามารถ 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

500    500 นางวารีรัตน์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ครูพระสอน
ศีลธรรม 

1,000    1,000 นายภูเบศร์ 

หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 



13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1.ประชุมนักเรียนทั้งหมดเพ่ือ

ทราบโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนเข้าใจ 

 กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมอบรมความ
ประพฤติและสวดมนต์ยาววันสุดสัปดาห์ 

สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนสวดมนต์ได้ 

 กิจกรรมย่อย -นักเรียนสวดมนต์แปลได้ สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนสวดมนต์แปล
ได้ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมทำบุญใส่บาตร 
ฟังเทศน์ในวันสำคัญทางศาสนา 

สังเกต -แบบสังเกต -ครู นักเรียนได้ใส่บาตร 

 กิจกรรมย่อย -ก่อนรับประทานอาหาร
กลางวันจะพิจารณาก่อนรับประทาน 

สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนกล่าวได้ 

 กิจกรรมย่อย -บริหารจิต เจริญปัญญา
อย่างสม่ำเสมอ 

สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนมีสมาธิ 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมบันทึกความดี สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนมีบันทึกความ
ดี 

 กิจกรรมย่อย กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนมีจิตอาสา 

2 กิจกรรมที่ 2. ครูพระสอนศีลธรรม สังเกต -แบบสังเกต -นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
14.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ  
       ควบคู่คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคม 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นายสามารถ ต้นทัพไทย ) 
 

  ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (  นายภูเบศร์   วิเศษมี  ) 

 
                                ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายวริุณพงศ์   สมชม ) 



1. ช่ือโครงการ               โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจด
ใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม 
4. ระยะเวลา                กรกฎาคม 2565 ถึง  เมษายน 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  21 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่………………………………………………………………………………………… 
ITA (โรงเรียนสุจริต).................................................................... ..................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากขยะซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชน
และโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ โรคมีกลิ่นเหม็น
ก่อให้เกิดความรำคาญทำลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะทำให้น้ำเสีย
ที่มีความสกปรกสูงมากเกิดกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2565) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์
การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง 

โรงเรียนบ้านดงกลางซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  75 คนเปิดทำการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดทำโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
7.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
7.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ใน

เรื่องการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 



7.4 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
   8.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และมีอุปนิสัยรักความสะอาด ร้อยละ  85 
    8.1.2 ครูและบุคลากรมีจิตสำนึกและให้ความร่วมมือในการลดขยะ ร้อยละ 85 

8.2 เชิงคุณภาพ 
8.2.1 ครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนมีอุปนิสัยรักความสะอาด 
8.2.2 บริเวณโรงเรียนบ้านดงกลางโดยรวม สะอาด ปราศจากขยะ หรือมีขยะน้อยลง 

9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ค.65 นางสาวอนงลักษณ์ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก.ค.65 ผอ.,คณะครู 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการลด  ก.ค.65 – เม.ย. 

66 
นายจิณณะ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือย 
กิจกรรมกินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร 
-ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเปิดเฉพาะจุดที่ใช้ 
- ลดการใช้กล่องโฟม                     
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว 
- ใช้ถุงผ้า 

ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

คณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการใช้ซ้ำ ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นายจิณณะ 

 -การใช้แก้วน้ำส่วนตัว 
-การใช้จานใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและโฟม 
-การใช้กระดาษสองหน้า 

ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นายจิณณะ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นายจิณณะ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมย่อย -- ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และปุ๋ยชีวภาพ  
-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
-ประกวด 
-โครงงานขยะ 

ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย -- ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และปุ๋ยชีวภาพ  
-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
-ประกวด 
-โครงงานขยะ 

ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-ขยะพลาสติก 
-ขยะทั่วไป 
-ขยะอันตราย 
-ขยะอันตราย 

ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

นางสาวอนงลักษณ์  

4 กำกับ ติดตาม นิเทศ ก.ค.65 – เม.ย. 
66 

ผอ. 

5 สรุปรายงานผล เม.ย. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ
ลด  

          นางสาวอนง
ลักษณ์ 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

กิจกรรมย่อย –กิจกรรม
ลดขยะอินทรีย์ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและลดการ
ใช้ที่ฟุ่มเฟือย 
กิจกรรมกินอาหารให้หมด
ไม่เหลือเศษอาหาร 
-ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
และเปิดเฉพาะจุดที่ใช้ 
- ลดการใช้กล่องโฟม                     
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์
ประเภทใช้ครั้งเดียว 
- ใช้ถุงผ้า 

 
 

         
 
 
 
คณะครู 

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการ
ใช้ซ้ำ 

  
 

       นายจิณณะ 

-การใช้แก้วน้ำส่วนตัว 
-การใช้จานใส่อาหารแทน
ถุงพลาสติกและโฟม 
-การใช้กระดาษสองหน้า 

    
 

     นายจิณณะ 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมนำ
ขยะกลับมาใช้ใหม่ 

    
 

     นายจิณณะ 

กิจกรรมย่อย -- ผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas) และปุ๋ย
ชีวภาพ  
-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จาก
เศษวัสดุ 
-ประกวด 
-โครงงานขยะ 

 
         นายสามารถ 

 
 



11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น……10,249….  บาท (..หนึ่งหมื่นบาทถ้วน..) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ……เงินอุดหนุน …จำนวน……10,249……...บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการลด  
 

     นางสาวอนง
ลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมลดขยะ
อินทรีย์ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและลดการใช้ที่
ฟุ่มเฟือย 
กิจกรรมกินอาหารให้หมดไม่
เหลือเศษอาหาร 
-ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและ
เปิดเฉพาะจุดที่ใช้ 
- ลดการใช้กล่องโฟม                     
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภท
ใช้ครั้งเดียว 
- ใช้ถุงผ้า 

1,000    1,000 คณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการใช้ซ้ำ 
 

     นายจิณณะ 

 -การใช้แก้วน้ำส่วนตัว 
-การใช้จานใส่อาหารแทน
ถุงพลาสติกและโฟม 
-การใช้กระดาษสองหน้า 

1,๒๔๙    1,000 นายจิณณะ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ งบลงทุน อ่ืนๆ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมนำขยะ
กลับมาใช้ใหม่ 
 

     
 

4 กิจกรรมย่อย  -ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ 
-ประกวด 
-โครงงานขยะ 

3,000    3,000 นายสามารถ 

5 กิจกรรมย่อย  กิจกรรมคัดแยก
ขยะ 
-ขยะพลาสติก 
-ขยะทั่วไป 
-ขยะอันตราย 
-ขยะอันตราย 

4,000    4,000 นางสาวอนง
ลักษณ์ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการลด  - การสังเกต - แบบสังเกต ปริมาณขยะลดลง 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือย 
กิจกรรมกินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร 
-ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเปิดเฉพาะจุดที่ใช้ 
- ลดการใช้กล่องโฟม                     
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว 
- ใช้ถุงผ้า 

- การสังเกต - แบบสังเกต ปริมาณขยะลดลง 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการใช้ซ้ำ - การสังเกต - แบบสังเกต ลดค่าใช้จ่าย 

 -การใช้แก้วน้ำส่วนตัว 
-การใช้จานใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและโฟม 

- การสังเกต - แบบสังเกต  



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

-การใช้กระดาษสองหน้า 
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ - การสังเกต - แบบสังเกต ลดค่าใช้จ่าย 

 กิจกรรมย่อย --ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
-ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
-ประกวด 
-โครงงานขยะ 

- การสังเกต - แบบสังเกต มีสิ่งประดิษฐ์ 

 กิจกรรมย่อย  กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-ขยะพลาสติก 
-ขยะทั่วไป 
-ขยะอันตราย 
-ขยะอันตราย 

- การสังเกต - แบบสังเกต การแยกขยะถูกที่ 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
 14.1.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะ
มูลฝอยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ยั่งยืน 

14.2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรม
จากโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 

14.3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการที่เ อื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       ( นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม ) 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               ( นายบดีดล สาเสน) 

 
  ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
 
 



1.ชื่อโครงการ               โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสามารถ ต้นทัพไทย 
4.ระยะเวลา                  ตลอดปีการศึกษา 2565 
5.สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  1 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  มาตรฐานที่  2 .การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา        

6. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  อาคารเรียน 
อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด  ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อ
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่
สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ  ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี   เหมาะสมและลดภาวะที่เป็น
พิษ  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1เพ่ือให้อาคารต่างๆมีอายุการใช้งานมากขึ้น 
7.2.เพ่ือจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
7.3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ 

 8.1.1 ห้องสำนักงานบริหาร  ห้องเรียน ห้องพยาบาล อาณาบริเวณในโรงเรียน มีความ
สวยงาม ปลอดภัย  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและถูกสุขลักษณะ 80 %  

         8.2 เชิงคุณภาพ  
                     8.2.1 ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล (บ้านดงกลาง บ้านดงเก่   
บ้านโจดใหญ่) มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 



 9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ค.65 นายสามารถ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก.ค.65 นายสามารถ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.65 นายสามารถ 

ดำเนินการตามแผน ดังนี้ ก.ค.65 นายสามารถ 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม  

ตลอดปีการศึกษา 2565 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย -พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ในสถานศึกษา 

ก.ค.65– มี.ค.66 นายบดีดล 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียน 

ก.ค.65– มี.ค.66 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย  -ตัดหญ้าบริเวณสนามและ

รอบๆอาคารเรียนจัดตกแต่งสวนหย่อม 

ต้นไม้ 
 

ก.ค.65– มี.ค.66 นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  - จัดสวนหย่อมบริเวณหน้า

อาคาร 

 

ก.ค.65– มี.ค.66 นายบดีดล 

3 กำกับ นิเทศ ติดตาม ก.ค.65– มี.ค.66 ผอ. 

4 สรุป รายงานผล  มี.ค. 66 นายสามารถ 

 
10. ระยะเวลา 

ตลอดปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม  

           นายสามารถ 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

กิจกรรมย่อย -
พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

           นายบดีดล 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

           นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  -ตัด
หญ้าบริเวณสนาม
และรอบๆอาคาร
เรียนจัดตกแต่ง
สวนหย่อม ต้นไม้  

           นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  - จัด
สวนหย่อมบริเวณ
หน้าอาคาร 
 

           นายบดีดล 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น…26,000…….  บาท ( สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน  ) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน จำนวน   26,000  บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม  

10,000     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2,000    
 

นายบดีดล 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

10,000     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย  -ตัดหญ้าบริเวณ
สนามและรอบๆอาคารเรียนจัด
ตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ 

2,000    
 

นายสามารถ 

กิจกรรมย่อย  - จัดสวนหย่อม
บริเวณหน้าอาคาร 
 

2,000     นายบดีดล 

3 กำกับ นิเทศ ติดตาม  - - -  ผอ. 
4 สรุป รายงานผล  

 
   

 
นายสามารถ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
สังเกต แบบสังเกต สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมี

ความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่
การเรียนรู้และประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

 กิจกรรมย่อย พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ    อารมณ ์  สังคม 
และ สติปัญญา ที่ดี 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

 กิจกรรมย่อย  -ตัดหญ้าบริเวณ
สนามและรอบๆอาคารเรียนจัด
ตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ 

สังเกต แบบสังเกต สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมี
ความสวยงาม ร่มรื่น 

กิจกรรมย่อย  - จัดสวนหย่อม
บริเวณหน้าอาคาร 
 

สังเกต แบบสังเกต ทำให้อาคารสวยมีสีสันมีชีวิตชีวา
มากขึ้น 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
          14.2 สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรม 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         ( นายสามารถ ต้นทัพไทย ) 
 

 ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          ( นายภูเบศร์   วิเศษมี  ) 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ    โครงการ มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย์  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสำอางค์     ต้นโพธิ์ 
4. ระยะเวลา       พฤษภาคม 65 ถึง  มี.ค.66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่.  29 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่………………………………………………………………………………………… 
ITA (โรงเรียนสุจริต) .........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

           การประหยัดและออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของทางโรงเรียนที่มุ่งปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักให้เกิดกับเด็กและผู้เรียนในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้หลงกระแส
วัตถุนิยม ทำให้มีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ครอบครัวและคนข้างเคียง โรงเรียนบ้านดงกลาง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมเรื่องการ
ประหยัดและอดออม เพื่อให้การดำรงชีวิตดีขึ้น 

 ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการประหยัดและออมทรัพย์ ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
7.2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและมี 

       คุณลักษณะประหยัดและรู้จักออมทรัพย์ 
8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะประหยัดและออมทรัพย์ ร้อยละ ๘๕ 

8.2 เชิงคุณภาพ  
 -ผู้เรียนมีคุณลักษณะประหยัดและออมทรัพย์ รู้จักวางแผนการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย มีความพอเพียง 
 
 
 
 
 



9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65 นางสำอางค์ 

 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมฝากเงิน พ.ค..65 – มี.ค. 66 นางสำอางค์ 
 กิจกรรมย่อย -ประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจ 
พ.ค.65 ผอ. 

กิจกรรมย่อย -การรับฝากเงินประจำวัน พ.ค..65 – มี.ค. 66 ครูประจำชั้น 

2 กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด พ.ค..65 – มี.ค. 66 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลูกฝังความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง 

พ.ค..65 – มี.ค. 66 ครูเวรประจำวัน 

3 กิจกรรมที่ 3 การขยายผลสู่ครอบครัว 
ชุมชน 

พ.ค..65 – มี.ค. 66 ครูประจำชั้น 

 กิจกรรมย่อย -การประชาสัมพันธ์โครงการ พ.ค..65 – มี.ค. 66 นายโกเมน 
4 กิจกรรมที ่4  กิจกรรมปลูกฝังการมีวินัย พ.ค..65 – มี.ค. 66 นายภูเบศร์ 

5 กำกับ ติดตาม นิเทศ พ.ค..65 – มี.ค. 66 ผอ. 

6 สรุปรายงานผล มี.ค. 66 นางสำอางค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

กิจกรรมที่ 1.
กิจกรรมฝากเงิน 

           นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย -
ประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ 

            

กิจกรรมย่อย -การ
รับฝากเงิน
ประจำวัน 

           ครูประจำชั้น 

กิจกรรมที่ 2.
กิจกรรมประหยัด 

           นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย -
กิจกรรมปลูกฝัง
ความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง 

           ครูเวร
ประจำวัน 

กิจกรรมที่ 3 การ
ขยายผลสู่ครอบครัว 
ชุมชน 

           ครูประจำชั้น 

กิจกรรมย่อย -การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

           นายโกเมน 

กิจกรรมที4่ 
กิจกรรมปลูกฝังการ
มีวินัย 

           นายภูเบศร์ 

 



11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   5,000   บาท (  ห้าพันบาทถ้วน  ) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน   จำนวน    5,000   บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมฝากเงิน      นางสำอางค ์

 กิจกรรมย่อย -ประชุมผู้ปกครองเพื่อ
สร้างความเข้าใจ 

1,500    1,500  
ผอ. 

กิจกรรมย่อย -การรับฝากเงิน
ประจำวนั 

1,000    1,000 ครูประจำชัน้ 

2 กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมประหยดั      นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลูกฝังความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

1,500    1,500 ครูเวร
ประจำวนั 

3 กิจกรรมที่ 3 การขยายผลสู่ครอบครัว 
ชุมชน 

     ครูประจำชัน้ 

 กิจกรรมย่อย -การประชาสัมพนัธ์
โครงการ 

500    500 นายโกเมน 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปลูกฝังการมี
วินัย 

500    500 นายภูเบศร์ 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 



13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมฝากเงิน    

 กิจกรรมย่อย -ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

ผู้ปกครองเข้าใจ 
 กิจกรรมย่อย -การรับฝากเงินประจำวัน สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีเงินฝาก 

2 กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมประหยดั    

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลูกฝังความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนรู้จัก
ประหยัด 

3 กิจกรรมที่ 3 การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน    

 กิจกรรมย่อย -การประชาสัมพนัธ์โครงการ สังเกต แบบสังเกต ครอบครัว ชุมชน 
รับทราบโครงการ 

 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 

14.1.นักเรียนมีความประหยัดรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน  
14.2. นักเรียนรู้จักการออมโดยนำเงินมาฝากเพ่ือออมทรัพย์ 
 
 

                                 ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (  นางสำอางค์   ต้นโพธิ์  ) 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (  นางวารีรัตน์   วิเศษมี  ) 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (  นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วันจูเนียร์  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านดงกลาง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม 
4. ระยะเวลา   พ.ค. 2565   ถึง  มี.ค. 2566 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่. 29 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  1 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

....................................................................................................................................... ....................................... 
6. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาสำคัญท่ีถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่และเป็นต้นตอของปัญหา
อาชญากรรมต่างๆซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นก็คือ ยาเสพติด รัฐบาลถือเป็นนโยบายหลักท่ีจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้แต่ยาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป และ
ยังระบาดในทุกพ้ืนที่และได้เพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น กลุ่มเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยา
เสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอ รวมทั้งต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
 ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วันจูเนียร์ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด อนึ่งชุมชนบ้านดงกลางเป็น
ต้นแบบ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน ประเภทชุมชนเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านดง
กลางในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ และโรงเรียนบ้านดงกลางเป็นองค์กรหนึ่งที่ตั้งอยู่
ในชุมชนรวมถึงเป็นเครือข่ายหนึ่งของชมรมดังกล่าวด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
7.2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์นำเสนอผลงาน 
7.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 

-ผู้เรียนเป็นสมาชิกชมรม ทู บี นัมเบอร์วันจูเนียร์ ร้อยละ 100 
8.2 เชิงคุณภาพ  



           -ผู้เรียนมีความรู้ รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธรวมถึงไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
 
9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65 นางสาวอนงลักษณ์ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ. 

ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

1 กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการให้ความรู้ พ.ค.65-มี.ค. 66 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด 

พ.ค.65-มี.ค. 66 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย  ครู D.A.R.E.(ครูตำรวจ) พ.ค.65-มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย  สารวัตรนักเรียน พ.ค.65-มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมต่อต้านการเสพยา
เสพติด 

มิ.ย.65 นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย การเดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด(วันต่อต้านยาเสพติด) 

26 มิ.ย. 65 นายสามารถ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมสร้างเครือข่าย พ.ค.65-มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายกับชมรมทู บี 
นัมเบอร์วัน ชมชนบ้านดงกลาง และ
องค์กรอ่ืนๆเพ่ือขอความร่วมมือ 

พ.ค.65-มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

กิจกรรมย่อย ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 
ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน 

พ.ค.65-มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

4 กำกับ ติดตาม นิเทศ พ.ค.65-มี.ค. 66 ผอ. 

5 สรุป รายงานผล มี.ค. 66 นางสาวอนงลักษณ์ 

 
 
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 
1. กิจกรรม
การให้
ความรู้ 

           นายสมารถ 

กิจกรรม
ย่อย การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ให้รู้พิษภัย
ของยาเสพ
ติด 

           นายสามารถ 

กิจกรรม
ย่อย  ครู 
D.A.R.E.(ครู
ตำรวจ) 

           นางสาวอนงลักษณ์ 

กิจกรรม
ย่อย  
สารวัตร
นักเรียน 

           นางสาวอนงลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 
2. กิจกรรม
ต่อต้านการ
เสพยาเสพ
ติด 

           นายสามารถ 

กิจกรรม
ย่อย การ
เดินรณรงค์

           นายสามารถ 



กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ต่อต้านยา
เสพติด(วัน
ต่อต้านยา
เสพติด) 

กิจกรรมที ่3 
กิจกรรม
สร้าง
เครือข่าย 

           นางสาวอนงลักษณ์ 

กิจกรรม
ย่อย สร้าง
เครือข่ายกับ
ชมรมทู บี 
นัมเบอร์วัน 
ชมชนบ้าน
ดงกลาง 
และองค์กร
อ่ืนๆเพื่อขอ
ความร่วมมือ 

           นางสาวอนงลักษณ์ 

กิจกรรม
ย่อย ร่วม
กิจกรรมกับ
เครือข่าย 
ชมรม ทู บี 
นัมเบอร์วัน 

           นางสาวอนงลักษณ์ 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
 
 



12. งบประมาณ 
ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้

ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น………1,000…….  บาท (...หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.....) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ……เงินอุดหนุน……จำนวน…1,000…บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการให้
ความรู้ 

     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด 

1000     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย  ครู D.A.R.E.(ครู
ตำรวจ) 

1000     น.สอนงลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย  สารวัตรนักเรียน 1000     น.สอนงลักษณ์ 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมต่อต้าน
การเสพยาเสพติด 

     นายสามารถ 

 กิจกรรมย่อย การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด(วันต่อต้านยา
เสพติด) 

5000     นายสามารถ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมสร้าง
เครือข่าย 

     น.สอนงลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายกับ
ชมรมทู บี นัมเบอร์วัน ชมชน
บ้านดงกลาง และองค์กรอ่ืนๆ
เพ่ือขอความร่วมมือ 

1000     น.สอนงลักษณ์ 

 กิจกรรมย่อย ร่วมกิจกรรมกับ
เครือข่าย ชมรม ทู บี นัมเบอร์
วัน 

1000     น.สอนงลักษณ์ 



 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการให้ความรู้ ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนมีความรู้ 

 กิจกรรมย่อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนมีความรู้ 

 กิจกรรมย่อย  ครู D.A.R.E.(ครูตำรวจ) ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนมีความรู้ 

 กิจกรรมย่อย  สารวัตรนักเรียน สังเกต แบบสังเกต นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่ง
เสพติด 

2 กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมต่อต้านการเสพ
ยาเสพติด 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่ง
เสพติด 

 กิจกรรมย่อย การเดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด(วันต่อต้านยาเสพติด) 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนต่อต้านสิ่งเสพ
ติด 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมสร้างเครือข่าย สังเกต แบบสังเกต มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

 กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายกับชมรมทู 
บี นัมเบอร์วัน ชมชนบ้านดงกลาง และ
องค์กรอ่ืนๆเพ่ือขอความร่วมมือ 

สังเกต แบบสังเกต มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

 กิจกรรมย่อย ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 
ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน 

ทดสอบ แบบทดสอบ นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ 

 
     14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 

14.1 สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองได้ 
14.2.สมาชิกชมรมสามารถแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
14.3 สมาชิกชมรมมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์การนำเสนอผลงาน 
14.4 มีเครือข่ายชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                       (  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม  ) 
 

    ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (  นายบดีดล สาเสน  ) 

 
 ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                  (  นายวิรุณพงศ์ สมชม  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ     โครงการ อาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า  
                                         บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสำอางค์     ต้นโพธิ์ 
4. ระยะเวลา       พฤษภาคม 65 ถึง  มี.ค. 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่   23 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่………………………………………………………………………………………… 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
โรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและมีรูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนถูกต้องเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และภารกิจ เพ่ือให้โครงการ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี โรงเรียนมีแนวปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎเกณฑ์  

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 
7.2. เพ่ือให้มีการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
7.3. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้
ถูกต้อง 

8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 

-นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ร้อยละ 100   
8.2 เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้รับสารอาหารครบ มีน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 

 



9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65 นางสำอางค์ 
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ., คณะครู 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ. 
 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้ พ.ค.65  

1 กิจกรรมที่ 1.เสนอของบประมาณจาก
เทศบาลบ้านโต้น 

พ.ค.65 ผอ. 

2 กิจกรรมที่ 2. ดำเนินการจัดจ้างเหมาผู้ทำ
อาหารกลางวัน 

พ.ค.65-มี.ค.66 นางสำอางค์ 

 กิจกรรมย่อย การจัดทำรายการอาหาร
ประจำสัปดาห์ 

พ.ค.65-มี.ค.66 นางวารีรัตน์  
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย การตรวจสอบคุณค่าอาหาร
กลางวัน School  lunch 

พ.ค.65-มี.ค.66 นางสำอาง+นางวารีรัตน์  

กิจกรรมย่อย การตรวจรับอาหารกลางวัน พ.ค.65-มี.ค.66 นายภูเบศร์ นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย ควบคุมดูแลการบริการ
อาหารให้กับนักเรียน 

พ.ค.65-มี.ค.66 ครูเวรประจำวัน 

กิจกรรมย่อย -การทำความสะอาดโรง
อาหาร 

พ.ค.65-มี.ค.66 นักการฯ 

3 กำกับ ติดตาม นิเทศ พ.ค.65-มี.ค.66 ผอ. 
4 สรุปรายงานผล มี.ค.66 นางสำอางค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี
ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

ต.
ค.

65
 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

 

กิจกรรมท่ี 1.เสนอขอ
งบประมาณจากเทศบาล
บ้านโต้น 

           ผอ. 

กิจกรรมท่ี 2. ดำเนินการ
จัดจ้างเหมาผู้ทำอาหาร
กลางวัน 

           นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย การจัดทำ
รายการอาหารประจำ
สัปดาห ์

           นางวารีรัตน์  
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย การ
ตรวจสอบคุณค่าอาหาร
กลางวัน School  
lunch 

           นางสำอางค์ 
นางวารีรัตน์  

กิจกรรมย่อย การตรวจ
รับอาหารกลางวัน 

           นายภูเบศร์ 
นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย 
ควบคุมดูแลการตกั
อาหารให้นักเรียน 

           ครูเวร
ประจำวัน 

กิจกรรมย่อย -การทำ
ความสะอาด 

           นักการฯ 

 

 
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
 
 



12. งบประมาณ 
ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้

ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  509,200  บาท ( ห้าแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินอุดหนุน จำนวน  1,000  บาท 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เทศบาลบ้านโต้น  จำนวน   508,200  บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 
งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1.เสนอขอ
งบประมาณจาก
เทศบาลบ้านโต้น 

-    - ผอ. 

2 กิจกรรมที่ 2. 
ดำเนินการจัดจ้างเหมา
ผู้ทำอาหารกลางวัน 

-   508,200 508,200 นางสำอางค์ 

 กิจกรรมย่อย การ
จัดทำรายการอาหาร
ประจำสัปดาห์ 

-    - นางวารีรัตน์  
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย การ
ตรวจสอบคุณค่าอาหาร
กลางวัน School  
lunch 

500    500 นางสำอางค์ 
นางวารีรัตน์  

กิจกรรมย่อย การตรวจ
รับอาหารกลางวัน 

-    - นายภูเบศร์ 
นางวารีรัตน์ 
นางสำอางค์ 

กิจกรรมย่อย 
ควบคุมดูแลการตัก
อาหารให้นักเรียน 

-    - ครูเวร
ประจำวัน 

กิจกรรมย่อย -การทำ
ความสะอาด 

500    500 นักการฯ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

รวม 1,000   508,200 509,200  

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 
1 กิจกรรมที่ 1.เสนอของบประมาณจาก

เทศบาลบ้านโต้น 
- - - 

2 กิจกรรมที่ 2. ดำเนินการจัดจ้างเหมา
ผู้ทำอาหารกลางวัน 

- - - 

 กิจกรรมย่อย การจัดทำรายการอาหาร
ประจำสัปดาห์ 

สังเกต แบบสังเกต รายการอาหาร
ประจำวัน 

 กิจกรรมย่อย การตรวจสอบคุณค่า
อาหารกลางวัน School  lunch 

สังเกต แบบสังเกต อาหารมีสารอาหารครบ 

 กิจกรรมย่อย การตรวจรับอาหาร
กลางวัน 

สังเกต แบบสังเกต จำนวนอาหารเพียงพอ 

 กิจกรรมย่อย ควบคุมดูแลการตักอาหาร
ให้นักเรียน 

สังเกต แบบสังเกต อาหารเพียงพอ 

กิจกรรมย่อย -การทำความสะอาด สังเกต แบบสังเกต โรงอาหารสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
14.1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ตรงตามหลักโภชนาการ 
14.2.โรงเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบของทางราชการได้อย่างถูกต้อง  

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                           (  นางสำอางค์   ต้นโพธิ์  ) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          ( นางวารีรัตน์  วิเศษมี  ) 

 
                                ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายวริุณพงศ์    สมชม  ) 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ                โครงการ พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่) 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวจุพามาส  ทองผา 
4. ระยะเวลา                  พฤษภาคม 65 ถึง  เมษายน 66 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2, 4, 6 
กลยุทธ์ ที่  4, 1, 1 
ตัวชี้วัดที่  3 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 5, 9 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
ITA (โรงเรียนสุจริต)  .... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 

สื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิควิธีการที่นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นตัวกลางที่ทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเป็นเครื่องมือและ
ตัวอย่างที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้มีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่นักเรียนอย่างถูกต้อง
และรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการรู้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ ผลิตจัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่มีมีคุณภาพ 
     7.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีและใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพ่ือให้นักเรียนสนใจ เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจในบทเรียน 
7.4. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. เป้าหมายหลัก 
8.1 เชิงปริมาณ   
   8.1.1  สถานศึกษา ผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่ง 
            เรียนรู ้ร้อยละ 100 
   8.1.2  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ในการจัด 
            กิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
8.2 เชิงคุณภาพ  
   8.2.1  สถานศึกษา ผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่ง 
            เรียนรู ้



    8.2.2  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ในการจัด 
            กิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ  
9. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
วัน เดือน ปี ท่ี

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค 65 นางสาวจุฑามาศ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค 65 ผอ.,คณะครู 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค 65 ผอ. 
ดำเนินงานตามแผน ดังนี้   

   1 กิจกรรมที่1 กิจกรรมจัดทำ/หาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

  

 -แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พ.ค 65-เม.ย.66 นางสาวจุฑามาศ 
-แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน พ.ค 65-เม.ย.66 คณะครู 
-ห้องสมุดมีชีวิต พ.ค 65-เม.ย.66 คณะครู 

-จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน พ.ค 65-เม.ย.66 คณะครู 
   2 กิจกรรมที่2 การจัดหาระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
พ.ค 65 นางสาวจุฑามาศ 

   3 กิจกรรมที่3 การใช้สื่อการศึกษาระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV  

พ.ค 65 นายบดีดล 

   4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ต 

พ.ค 65 นายบดีดล 

    --พิมพ์สัมผัส 
-สืบค้นข้อมูล 
-ท่องโลกไกลไปกับอินเทอร์เน็ต 

พ.ค 65-เม.ย.66  

5 กำกับ นิเทศ ติดตาม พ.ค 65-เม.ย.66  
6 สรุป/รายงานผลโครงการ เม.ย.66 นางสาวจุฑามาศ 

 
 
 
 
 
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด 

กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 
พ.

ค 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

กิจกรรมที่1 
กิจกรรมจัดทำ/หา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

            นางสาว
จุฑามาศ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

             

แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

             
น.สจุฑามาศ 

ห้องสมุดมีชีวิต              
นายโกเมน 

จัดหาและผลิตสื่อ
การสอน 

             
นายบดีดล 

กิจกรรมที่ 2 การ
จัดหาระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

            นางสาว
จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 3 การใช้
สื่อการศึกษาระบบ
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม NEW 
DLTV 

            นายโกเมน 

  
11. สถานที่ 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
 



12. งบประมาณ 
ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้

ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 
เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   10,000  บาท (  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน  ) 

     เบิกจ่ายจากงบประมาณ  เงินอุดหนุน   จำนวน    10,000  บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบดำเนินการ 

 
งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่1 กิจกรรมจัดทำ/หา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

      

 -แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 500    1,500 นางสาว
จุฑามาศ 

-แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 2,500    1,500 คณะครู 
-ห้องสมุดมีชีวิต 1,000    1,000 คณะครู 

 -จัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอน 

3,000    3,000 คณะครู 

2 กิจกรรมที่2 การจัดหาระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

2,000    2,000  
นางสาว
จุฑามาศ 

3 กิจกรรมที่3 การใช้
สื่อการศึกษาระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียม NEW DLTV  

1,000    1,000  
นายบดีดล 

หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่1 กิจกรรมจัดทำ/หาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

   



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

 -แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน -สังเกต -แบบสังเกต -มีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
-แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน -สังเกต -แบบสังเกต -มีแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
-ห้องสมุดมีชีวิต -สังเกต -แบบสังเกต -มีการใช้ห้องสมุด 
-จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน -สังเกต -แบบสังเกต -มีสื่อการเรียนการสอน 

2 กิจกรรมที่2 การจัดหาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

-สังเกต -แบบสังเกต -มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

3 กิจกรรมที่3 การใช้สื่อการศึกษาระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV  

-สังเกต -แบบสังเกต -มีระบบการศึกษาDTV 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1 โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
14.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน 
14.3 ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชือ่.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                
( นางสาวจุฑามาศ      ทองผา )                                 (  นายบดีดล  สาเสน ) 
 
                                

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (  นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ช่ือโครงการ  โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active  
learning 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ          โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายโกเมน   ต้นโพธิ ์
4. ระยะเวลา     ตลอดปีการศึกษา 2565 
5. สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดที่  13 
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่………………………………………………………………………………………… 
ITA (โรงเรียนสุจริต).........................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. หลักการและเหตุผล 
ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและ
การให้ข้อความรู ้แก่ผู ้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู ้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการ
พูด การเขียน การอภิปรายกิจกรรมที่หลากหลายก็จะเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพ
การเรียนรู้ที่เป็นActiveสภาพการสอนของครูก็จะต้อง Active ด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active  learning ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคม 
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

7.2 เพื่อให้ครูจัดกระบวนการและ กิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ในการจะทำ
กิจกรรม 

ต่าง ๆ มากข้ึน และอย่างหลากหลาย  
8. เป้าหมายหลัก 
 8.1 เชิงปริมาณ 
    ครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active  Learning   ร้อยละ 80 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     ครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active  Learning   
 



9. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ท่ี
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65 นายโกเมน 
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ.,คณะครู 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 ผอ. 

 ดำเนินงานตามแผน ดังนี้ พ.ค.65  
1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมตัวครู พ.ค.65 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย –การศึกษา อบรม การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ Active learning 

พ.ค.65 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย –การศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรู้แบบActive learning ที่ประสบ
ผลสำเร็จ 

พ.ค.65 คณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อม พ.ค.65 คณะครู 
 กิจกรรมย่อย - การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบActive learning 
พ.ค.65 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย  -การจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
Active learning 

พ.ค.65 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบActive learning 

พ.ค.65– มี.ค. 66 คณะครู 

3 นิเทศ ติดตาม พ.ค.65– มี.ค. 66 ผอ. 

4 สรุปรายงานผล มี.ค. 66 นายโกเมน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ระยะเวลา 
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย 

ธ.ค
. 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

 

กิจกรรมที่ 1 
การเตรียมตัวครู 

 

          คณะครู 

กิจกรรมย่อย –
การศึกษา อบรม 
การจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ 
Active learning 

 
 

         คณะครู 

กิจกรรมย่อย –
การศึกษาดูงาน
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
Active learning 
ที่ประสบ
ผลสำเร็จ 

 
          คณะครู 

กิจกรรมที่ 2 
การเตรียมความ
พร้อม 

 
 

         คณะครู 

กิจกรรมย่อย - 
การเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
รูปแบบActive 
learning 

 

          คณะครู 



กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย 

ธ.ค
. 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

 

กิจกรรมย่อย  -
การจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีที่
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ
Active learning 

 

          คณะครู 

กิจกรรมย่อย  
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วย
รูปแบบActive 
learning 

           คณะครู 

 
11. สถานที่ 
โรงเรียนบ้านดงกลาง(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) 
 
12. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้
ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น……8,000….  บาท (..แปดพันบาทถ้วน...) 
     เบิกจ่ายจากงบประมาณ……เงินอุดหนุน……จำนวน……8,000…...บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบดำเนินการ 
 

งบลงทุน อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมตัวครู      คณะครู 

 กิจกรรมย่อย –การศึกษา อบรม 
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 
learning 

2,000    2,000 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย –การศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู้แบบActive learning 
ที่ประสบผลสำเร็จ 

3,000    3,000 คณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อม      คณะครู 
 กิจกรรมย่อย - การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบActive 
learning 

500    500 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย  -การจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบActive learning 

1,500    1,500 คณะครู 

 กิจกรรมย่อย  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบActive learning 

1,000    1,000 คณะครู 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
 
13. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมตัวครู สังเกต แบบสังเกต ครูมีความพร้อม 
 กิจกรรมย่อย –การศึกษา อบรม การ

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Active learning 
สังเกต แบบสังเกต ครูมีความรู้ 

 กิจกรรมย่อย –การศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู้แบบActive learning ที่
ประสบผลสำเร็จ 

สังเกต แบบสังเกต ครูมีความรู้ 

2 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อม สังเกต แบบสังเกต ครูมีความพร้อม 

 กิจกรรมย่อย - การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบActive learning 

สังเกต แบบสังเกต ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ 



ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลที่ได้ 

 กิจกรรมย่อย  -การจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
Active learning 

สังเกต แบบสังเกต มีสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ 

 กิจกรรมย่อย  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบActive learning 

สังเกต แบบสังเกต ครูมีความพร้อม 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output))นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 
14.1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบActive  learning 
14.2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ 

 
 

                ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  ( นายโกเมน   ตน้โพธิ์ ) 
 

 ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (  นายสามารถ   ต้นทัพไทย ) 

 
         ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   ( นายวิรุณพงศ์   สมชม  ) 



  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเครือข่าย
แก่งกุดโดกโมเดล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
     โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
             ลงช่ือ  

      ( นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
                                                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 

      ประธาน โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
 
 
 
            



 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

2.4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

2.5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2. สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ประกาศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโกโมเดล 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโกโมเดล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโกโมเดล จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
             ลงช่ือ  

      ( นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
                                                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 

      ประธาน โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
 
 



            

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 



3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า) 
                ที่       /  2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2565 
…………………………………… 

  เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนบ้านดงกลาง บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และฉบับปรับปรุง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  อีกท้ังให้สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ดังนั้น  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  
1  นายวิรุณพงศ์   สมชม     .ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายภูเบศร์  วิเศษมี   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางวารีรัตน์  วิเศษมี   ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นางสำอางค์     ต้นโพธิ์  ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ    ทองผา  คร ู    กรรมการ 
6. นายวัชรวธุ    ศรีภูมิกุล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นายโกเมน     ต้นโพธิ์    ครู คศ.3   กรรมการและ เลขานุการ    
มีหน้าที ่   
 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านดงกลาง พิจารณารับรองในลำดับต่อไป 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   2   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่    1    เดอืน  มิถุนายน     2565 
 

                                                          ลงชื่อ 
                                                                  ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
                                                         ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
                  ประธานโรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
 
 

 

 



                                                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านดงกลาง 
ที…่…………………..วันที่     4   มิถุนายน      พ.ศ.  2565 
เรื่อง   รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 ตามท่ี ข้าพเจ้า นายโกเมน    ต้นโพธิ์  และคณะครูโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล
(โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนบ้านโจดใหญ่) ได้รับมอบหมายให้ปรับและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  บัดนี้ การดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
           

 
                                                                       (ลงชื่อ) 
                               (นายโกเมน    ต้นโพธิ์ )  
                                                                   ตำแหน่ง ครู  
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………....................................................
............... 
……………………………………………………………………………………………………………....................................................
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .......................................................................... 
 
                                                    (ลงชื่อ) 
                                         ( นายวิรุณพงศ์  สมชม ) 
                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 

      ประธาน โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
                                       …………/…………./………….. 
 
 
 

(สำเนา) 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงกลาง 
ครั้งที่  1 /2565 

วันที่   11   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2565 
เริ่มประชุมเวลา   09.00     น. 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมควร      ศรีประดู่ ประธานฯ สมควร      ศรีประดู่ 

2. นายฉลอง        ชินอ้วน รองประธาน ฉลอง        ชินอ้วน 
3. นายสุรศักดิ์     ขุมดินพิทักษ์ รองประธาน สุรศักดิ์     ขุมดินพิทักษ์ 

4. นายอาวุธชัย     มาจุฬา กรรมการ อาวุธชัย     มาจุฬา 

5. นายบุญส่ง       ราชวงศ์ กรรมการ บุญส่ง       ราชวงศ์ 
6. นายธวัช          นามพิกุล กรรมการ ธวัช         นามพิกุล 

7. นางบังอร         ชมพูสว่าง กรรมการ บังอร        ชมพูสว่าง 
8. นางบังอร         นาคสมบูรณ์ กรรมการ บังอร        นาคสมบูรณ์ 

9. นางทองเพชร    กสิกรรม กรรมการ ทองเพชร    กสิกรรม 

10 นายโกเมน       ต้นโพธิ์ กรรมการ โกเมน      ต้นโพธิ์ 
11 นายวิรุณพงศ์    สมชม กรรมการและเลขานุการ นายวิรุณพงศ์    สมชม 

 
ผู้ไม่มาประชุม      ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
  ตามท่ีได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล ตั้งแต่วันที่  1   มิถุนายน   พ.ศ.  2565 



  บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน   2565  จึงได้นำ
แผนปฏิบัติประจำปีของโรงเรียนบ้านดงกลางเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือขออนุมัติในการ
ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565  ในวันนี้ 
  -มติที่ประชุม    เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  ใน
โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล ได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ         
       -ไม่มี 
 ปิดประชุมเวลา   11.00     น. 
        นายโกเมน  ต้นโพธิ์   ผู้บันทึกการประชุม 
        วิรุณพงศ์  สมชม     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รับรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล ได้พิจารณาแผนงาน/

โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ที่โรงเรียนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมติรับรองและให้ความ
เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีนี้ได้ 

คำรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล 
 

                                               (ลงชื่อ)………………………..........ประธานคณะกรรมการ 
                                                        ( นายสมควร  ศรีประดู่ )                          
                                                (ลงชื่อ)……………………….........รองประธานกรรมการ 
        (นายฉลอง    ชินอ้วน) 
          (ลงชื่อ)……………………….........รองประธานกรรมการ 
       (นายสุรศักดิ์  ขุมดินพิทักษ์) 
                                                (ลงชื่อ)………………...................กรรมการ 
                                    (นายอาวุธชัย  มาจุฬา)  
                                                (ลงชื่อ)………………...................กรรมการ 
                                                        (นางบังอร  นาคสมบูรณ์)                     
                                                (ลงชื่อ)………………………..........กรรมการ 

                         (นายธวชั    นามพิกุล)                      
                                                (ลงชื่อ)……………………….........กรรมการ 

    (นางบังอร  ชมพูสว่าง)                 
                  (ลงชื่อ)……………………………..กรรมการ                                                                                                                   
               (นายบุญส่ง  ราชวงศ์)                      

                                                (ลงชื่อ)………………………….... กรรมการ 
                                                        (นายโกเมน    ต้นโพธิ์)                   
                                                  (ลงชื่อ)………………………………กรรมการ 

                                   ( นางทองเพชร  กสิกรรม)        
                                                  (ลงชื่อ)………………………………กรรมการและเลขานุการ 
                                                     (นายวิรุณพงศ์   สมชม)                  
 



 
 
 


