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โรงเรียนครบุรีวทิยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 
 



 
คำนำ 

 
  การดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  จำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนปฏิบัติการ  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแบบองค์รวม  เน้นการพฒันาโรงเรียนเป็นฐาน  
หลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ
หลักสูตร  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา  2565  ในครั้งนี้  และหวังว่าแผนปฏิบัติการจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ครบุรีวิทยา 
 
     

โรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่  1 

ประวัติและข้อมูลทั่วไป โรงเรียนครบุรีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 



 
 
                            ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบ้านใหม ่ อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๔๘ ๐๖๖  ต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.2๔๙9   เดิมช่ือโรงเรียนครบรี  (ป.
ปลาย) มีเนื้อที่ 1๒ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา มีหมู่บา้นในสังกัด ๔ หมู่บ้าน 2  ตำบล  

ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีบางส่วนเหมาะแก่การทำนาบางส่วนเหมาะแก่การทำไร่และพื้นท่ี
บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานทับลาน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่  

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอครบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

    ฤดูร้อนช่วงระยะเดือนกุมภาพนัธ์ถึง พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน 

    ฤดูฝนช่วงระยะเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

    ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม เป็นช่วงอุณหภูมิต่ำ 

เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอำเภอครบุรีเป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเป็นแนวยาว อากาศจึง
ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็น  

สภาพสังคม 

 เป็นหมู่บ้านหลักในการพัฒนาวัดและโรงเรียนเป็นชุมชนเก่าท่ีริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ประชาชนมีความสนใจ
ใฝ่พัฒนาผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  อาชีพหลักคือ  การทำนา  หมดฤดูทำนา  ทำสวนพริก  รับจ้าง
ท่ัวไป  รับจ้าง  อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  เศรษฐกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 

วัฒนธรรม 

 ชาวบ้านใช้ภาษาไทย-โคราช  100  %  การแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงใช้ผ้าถุง  เส้ือแขนสามส่วน เส้ือผ้า

ไหม และผ้าฝ้ายจากชุมชน ปัจจุบันแต่งกายตามสมัยนิยม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

 เทคโนโลยี 

 ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  มีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์ร่วมโครงข่าย
ท่ีขยายตัวอย่างครอบคุม 

การเมืองการปกครอง 

 ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น   รู้จักหน้าท่ีและบทบาทของตน  มี
ความเป็นประชาธิปไตย 

 



 
 

ประวัติโรงเรียนครุบรีวิทยา 

การก่อสร้างโรงเรียนสามัญศึกษาโรงเรียนนี้ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยนาย
วัฒนะ รัตนวิเศษ ศึกษาธิการอำเภอครบุรี เสนอเรื่องขออนุญาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความ
สะดวกแก่นักเรียนในอำเภอครบุรีท่ีเรียนจบช้ันประถมบริบูรณ์ จะได้ศึกษาต่อเพราะในปีหนึ่ง ๆ มีนักเรียนเข้า
เรียนต่อในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากด้วยประการท้ังปวง จึงได้ขออนุญาติให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น 
ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาท่ี ๕๘๘๒/๒499 ลงวันท่ี 8 เมษายน  2499 เเต่อาคารเรียนยังไม่มี จึงได้อาศัย
ท่ีโรงเรียนบ้านแชะ เปิดทำงานสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน มีนักเรียนจำนวน 4๐ คนและทางการได้มอบ
ให้นายสกนธนิตย์ เปี่ยมพิมาย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแชะเข้าประจำทำการสอน 

วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2๕๐0 ทางราชการได้แต่งต้ัง  นายช่วง อนิทรักษ์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเหมือง-
ตะโก มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ ตามหนังสือจังหวัดท่ี 17992/2499 ลงวันท่ี 20
มีนาคม  พ.ศ. 2500 และทางราชการได้อนุมัติเงิน กศส. (การศึกษาและสาธารณสุข)   ตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมาท่ี 17992/2499  ลงวันท่ี  24   ตุลาคม  พ.ศ. 2499 จำนวน 40,000.- บาท  
(สีหมื่นบาทถ้วน) มาให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารช้ันเดียวขนาด 7 เมตร ยาว 27   เมตร  
แบ่งเป็น 3 ห้องเรียนออขนาดห้องเรียน 7 X 9  เมตร ปลูกขึ้นในท่ีดินของโรงเรียนซึ่งทางราชการได้สงวนไว้
บริเวณบา้นใหม ่หมูท่ี่ 4  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ                  จดถนนโทรศัพท์                         ยาว 4 เส้น 6 วา 

ทิศใต้                      จดถนนบุรีราษฎร์                       ยาว 4 เส้น 6 วา 

ทิศตะวันออก             จดถนนสมพงษ์การพิมพ์              ยาว 2 เส้น 6 วา 

ทิศตะวันตก               จดถนนบุรีราษฎร์                      ยาว 2 เส้น 13 วา 13 ศอก 

คิดเป็นพื้นท่ี ๑2 ไร่ 1 งาน ๓๘ ตารางวา ขณะท่ีกำลังทำการก่อสร้างอาคารเรือนอยู่นั้น สถานท่ีเรียน
ของโรงเรียนบ้านแชะคับแคบมาก จึงได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ(ชะ) เป็นสถานท่ีเยนหนังสือ
ช่ัวคราวจนกว่าจะก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ และต้ังช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนครบุรึ (มัธยมศึกษา) 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน คือ นม 19 ในขณะนั้นมีนักเรียนจำนวนท้ังส้ิน ๙0 คน 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 25๐๓ ทางราชการได้ส่ังให้นายช่วง เจริญครบุรี   ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดอน-
แสนสุข มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการเทนครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 25๐4 ทางราชการได้เปล่ียนแปลงแผนการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มาเป็นช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ดังนั้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจึงได้ทำการเปิดสอนนักเรียนดังนี้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
จำนวน ๑ ห้องเรียนและช้ันมัธยมศึกษ 1 ,2 ช้ันละ 1 ห้องเรียน และทางราชการได้ย้ายนายช่วง เจริญครบุรี ซึ่ง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 



 
 

ในปี พ.ศ. 250๕ ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันละ 1 ห้องเรียน 

ในปี พ.ศ. 2506 ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษปีท่ี ๕ และงดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพราะเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ พร้อมกันได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนครบุรี (มัธยมศึกษา) มาเป็น โรงเรียนครบุรี (ป.ปลาย) ในปี
การศึกษานี้ด้วย 

ในปี พ.ศ. 2514 นายช่วง เจริญครบุรี ได้รับเต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้อีกครัง้และย้าย
นายช่วง อินทรักษ์ ไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านจระเข้หิน 

ในป ีพ.ศ. 2521 ทางราชการได้เริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 252๑ ท่ัวประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
ทำการเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 2 3 4 5 6 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 เป็นปสุีดท้าย 
สำหรับปีการศึกษา 2๕22 จึงได้เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งจัดระบบเป็น 6 ,3,3 

ในปีงบประมาณ 2๕๓๓ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.402 เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑,๕๓๑,๐๐๐ -บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๓๓ นายช่วง เจริญครบุรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และเกษียณอนุราชการในปีนี้  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวีรพงษ์ ฉายสุริยะพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน   จนถึง วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒533   ทางราชการให้ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้ัง   2  ท่าน ไปอบรมเตรียมเป็น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ของ สปช. จึงแต่งต้ังให้  นายสมพอ
ใคร่กระโทก อาจารย์ 2 ระดับครูสายผู้สอน ในโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันท่ี 3๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 

วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 253๓  สปช.   ได้แต่งต้ัง นายสัมฤทธิ์   นคราวนากุล   ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุนชนจระหิน มาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และในปีงบประมาณนี้ทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน จำนวน ๑2  ห้องเรียน เป็นเงิน 3,416,400.- บาท(สามล้านส่ีแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และบประมาณห้องส้วม ๑๐ ห้อง เป็นเงิน 19๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสอง
พันหร้อยบากถ้วน) 

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 253๔ ตามมดิการประชุม กปจ.ครั้งท่ี 5/25๓๔ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2534 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจาก โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) มาเป็น โรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2๕3๗ นายสัมฤทธิ์ นคราวนากุล ได้รับการแต่งตั ้งให้ไปดำรงตำเหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน 

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2537 นายวิธาน ญาติกิ่ง ได้รับการแต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรีวิทยา 



 
 

วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2๕๔๗ ทางราชการได้มีคำสั่งให้ นายผดุง เวชศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน 
ครบุรีวิทยา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๔7  นางอมรศรี  พรหมภูวัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงรียนครบุรีวิยา ต่อมาเล่ือนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันท่ี 1๓ ธันวาคม พ.ศ. 2๕๔๗   นายสมัคร  สถิตนิลรตัน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนน
กุม มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที ่ 2๔ มีนาคม พ.ศ. 254๗  นายสมัคร สถิตนิตรัตน์   ทางราชการมีคำสั ่งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 25๕๑  นายวิศิษฐ์ ราษฎร์ภักดี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจ
วิทยาย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 2552 นายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา ขอลาออกจาก
ราชการ ตามมาตราปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ตามหนังสือสำนักงานพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ท่ี ศธ. ๐๔๐๖๔/๕๓๔๓ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๒ 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๕2 นางอมรศรี พรหมภูวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการแต่งต้ังรักษา
ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 2๑ มกราคม พ.ศ. 2๕๕3 นายเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนครบุรีวิทยา  

วันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนครบรุีวิทยา 

 

 

 

 

 

 



 
 
     คติพจน์ของโรงเรียน (SCHOOL MOTTO) 

       - เรียนดี มวีินัย ไฝ่คุณธรรม 

      ปรัชญาของโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY) 
 

➢ ปัญญาสร้างสรรค์พสิ่ง 

      อัตลักษณ์ (Identity) :  

➢ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

      สีประจำโรงเรียน 

➢แดง-เหลือง                                

      ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

      อักษรย่อของโรงเรยีน (SCHOOL ABBREVIATION)             
  ➢ ค.ว. 

      เพลงประจำโรงเรียน (SCHOOL SONG) 

➢ มาร์ชครบุรีวิทยา 

   ต้นไม้ประจำโรงเรียน (SCHOOL SYMBOLIC TREE) 

       ➢ ต้นราชพฤษ์ 

 

 

หัวใจ หมายถึง ความสามัคคีของหมู่คณะ 

เพชร หมายถึง คุณค่าที่ผ่านการขัดเกร่าทางคุณธรรมและ
ปัญญา 

ดาบ หมายถึง ประดุจดังอาวุธทางปัญญาที่ผ่านการลับ
คม 

สีแดง สีเหลือง 



 
 

 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบ้านใหม ่ อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๔๘ ๐๖๖  ต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.2๔๙9   เดิมช่ือโรงเรียน 
ครบรุ ี (ป.ปลาย) มีเนื้อที ่1๒ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา  

   - มีเขตพื้นท่ีบริการ หมู่บ้านในสังกัด ๔ หมู่บ้าน 2  ตำบล  ได้แก่ หมู่ ๔ ๘ ๙ ตำบลบ้านใหม่ และ หมู่ ๘ 
ตำบลแชะ(บางส่วน) 

 - ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

            - อีเมลล์ :admin@kbv.ac.th 

            - เว็บไซด์ :http://www.kbv.ac.th 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓   สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหารโรงเรียน นายนุศิษย์   พรชีวติ วิทยาฐานะ เชียวชาญ การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2๕63  จนถึงปัจจุบัน  

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา   59 คน  
- จำแนกเป็นผู้บริหาร    4   คน  
- ข้าราชการครู     46   คน  
- ครูพี่เล้ียงฯ     1   คน    
- ครูอัตราจ้าง     5    คน  
- นักการภารโรง     2   คน  
- ธุรการโรงเรียน     1   คน 

     

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่
ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 22 25 

คณิตศาสตร์ 3 25 

วิทยาศาสตร์ 3 25 



 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่

ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย 4 25 

ภาษาอังกฤษ 5 25 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 25 

ปฐมวัย 7 25 

ประถมศึกษา 1 25 

พลศึกษา 1 25 

การศึกษาพิเศษ 1 25 

เคมี 1 25 

เกษตรศาสตร์ 1 25 

คอมพิวเตอร์ 1 25 

ดนตรี 1 25 

ออกแบบผลิตภัณท์อุตสาหกรรม 1 25 

การวัดผลและประเมินผลฯ 1 25 

ภูมิศาสตร์ 1 25 

รวม 55 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                          

 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนครบุรีวิทยา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

1. นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. นายกมล  อัครเมธีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ          รองประธาน 
3. นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        รองประธาน 
4. นายเศกวิชช์  สัตยารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสุพจน์  วงศ์จรัสรวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายบุญเชียง  เกื้ออังสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายภิญโญ  โยนกระโทก  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นายภวัต  คาระวิวัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นางสมถวิล  ภาเรือง   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
10. นายธวัชชัย            เสยกระโทก  ผู้แทนครู   กรรมการ 
11. นางฐิติรัตน์  แก้วทวีวัฒน ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
12. นายไพบูลย์  วงศ์ทิพากร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
13. พระครูสิริวัฒนพิศาล    ผู้แทนพระสงฆ ์   กรรมการ 
14. พระครูเกษมอาจารคุณ   ผู้แทนพระสงฆ ์   กรรมการ 
15. นายนุศิษย์  พรชีวโชติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา   กรรมการ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา /ขอบข่ายงาน 

แผนภูมิการจัดการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๑.  การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
๕.  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
๖.  การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 
 
 
 

๑.  การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอต้ังงบประมาณ เพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.  การจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยตรง   
๓.การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๔.การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
๕.การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผน
อัตรากำลัง 
๒.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   
๔.  การเปล่ียนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ
ครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๕.  การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
 

๑,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒.  การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและ
แผน 
๕.  การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖.  การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
๗.  งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร / หัวหน้ำฝ่ำย 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 



 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙.  การนิเทศการศึกษา
  
๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
๑๓.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดทำระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

๗.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
๑๐.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดทำบัญชีการเงิน 

๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๘.  การดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
๙.  การส่ังพักราชการและ
การส่ังให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 
๑๐.  การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 
๑๒.  การจัดระบบและ
การจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๓.  การจัดทำบัญชี
รายช่ือและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.  การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๘.  การดำเนินงานธุรการ 
๙.  การดูแลอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
๑๐.  การจัดทำสำมะโน
ประชากร 
๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
๑๙.  งานประสาน
ราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 



 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๑๗.  การพัฒนาส่ือ และใช้
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

๒๐.  การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน และงบ
การเงิน 
๒๑.  การจัดทำหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 

๑๗.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๘.  การริเริ่มส่งเสริม
การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๙.  การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๐.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 



 
 

                  บุคลากรโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายนุศิษย์  พรชีวโชติ  ผอ.โรงเรียน 
2. นายศิรภัค  แสไพศาล  รองผอ.โรงเรียน 
3. นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์  รองผอ.โรงเรียน 
4. นางสาวอริชนันท์  เช้ือชัยอนันต์  รองผอ.โรงเรียน 
 
คณะครูสายชั้นปฐมวัย 
1. นางสาวโบรินทร์  เทียนเทศ  ช้ันอนุบาล  2/1 
2. นางยุพิน  นนตะบุตร  ช้ันอนุบาล  2/2 
3. นางกาญจนา  อินทรักษ์  ช้ันอนุบาล  2/3 
4. นางสุภาวดี  เรืองกระโทก  ช้ันอนุบาล  2/3 
5. นางเสาวนีย์  แสไพศาล  ช้ันอนุบาล  3/1 (หัวหน้าสาย) 
6. นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตัง   ช้ันอนุบาล  3/2 
7. นายณัฐพงษ์  แถมนา   ช้ันอนุบาล  3/3 
 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
1. นางสายฝน  เพชรศักดาสิริ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/1 
2. นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/2( หัวหน้าสาย ) 
3. นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปรุ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/3 
4. นางวรนุช  มอร์เซอร ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/4 
 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
1. นางขวัญยืน  อักษรครบุรี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/1 
2. นางสาวสุภาพร  เรืองกระโทก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/2( หัวหน้าสาย ) 
3. นางนงนุช  มีพวงพนิธุ ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/3 
4. นางดวงพร  เพ็ชรดอน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/4 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
1. นางโสภา  ต่างสมบัติ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1 
2. นางอรอุมา  เสยกระโทก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/2 
3. นางปณาลี  รุจอุดมพร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/3( หัวหน้าสาย ) 
4. นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/4 



 
 

 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
1. นางอาทิตยา  กงศรี   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/1( หัวหน้าสาย ) 
2. นางสาววจี  ช้อนผักแว่น  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/2 
3. นางชลฤดี  แย้มจินดา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/3 
4. นางสาวสุภาภรณ์  ลือกระโทก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/4 
5. นางพรจิตร  ศิริพร   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/5 
 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
1. นางสาวเอื้อมพร  สนิทชัย   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 
2. นางสุปราณี  จิตติการุณย์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/2 
3. นางสาวณัฐชา  สิทธิวงศ์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/3( หัวหน้าสาย ) 
4. นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/4 
5. นางกวิตา  อ่องพิมาย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/5 
6. นายอดุลวิทย์  นนท์นภาพันธ ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/5 
 
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
1. นางสาววริษา  พิมสุโพธิ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/1 
2. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/2 
3. นายพิชัย  ชุติมันตานนท์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/3 
4. นายมนัสพงษ ์  มีสูงเนิน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/4 
5. นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/5 
ครูพิเศษ 
1. นางยุภาพร  ฝ่ายฉิมพลี  ครูพิเศษ 
2. นายชุมพร  ใจใหญ่   ครูพิเศษ 
3. นางอัจฉรา  เจริญทรัพยานันท์ ครูพิเศษ 
4. นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์  ครูพิเศษ 
5. นายธวัชชัย  เสยกระโทก  ครูพิเศษ 
6. นายอดุลวิทย์  นนท์นภาพันธ ์  ครูพิเศษ 
7. นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุข   ครูพิเศษ 
8. นางวรานิษฐ์  นิธิวราเศรษฐ์           ครูพิเศษ 
9. นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์           ครูพิเศษ 
10. นายรุ่งโรจน ์  หัวใจแก้ว                   ครูพิเศษ 



 
 

 
อัตราจ้าง 
1. นางจินตหรา  ปะลุวันรัมย ์  พนักงานธุรการโรงเรียน 
2. นางสาววิจิตรา  แย้มกระโทก  ครูพี่เล้ียงห้องพิเศษ 
3. นางเสาวนิต  กลัดสำเนียง  ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ 
4. นางราตร ี  อับปะมะโน  นักการภารโรงโครงการคืนครูแก่นักเรียน 
5. นางสาวสุณัฐชยา ครุฑครบุรี  ครูพี่เล้ียงห้องพิเศษ 
6. นางสาวมาริสา  แจ้งศรีสุข  ครูพี่เล้ียงห้องพิเศษ 
7. นางสาวอริศรา  เสยกระโทก  ครูพี่เล้ียงห้องพิเศษ 
 
ลูกจ้างประจำ 
1. นายสมบัติ  เสวกระโทก  ช่างไม้  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                ขอมูลอาคาร/สถานท่ี 

 

ท่ี ประเภท แบบ ปีที่สร้าง การได้มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารอเนกประสงค์/โรง
อาหาร/โรงฝึกงาน 

สปช.206/26 
2534 งบประมาณต้นสังกัด 1,531,000 

2 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 45,000 
3 บ้านพักภารโรง สปช.304/28 2531 งบประมาณต้นสังกัด 75,000 
4 ส้วม สปช.601/26 2534 งบประมาณต้นสังกัด 192,500 
5 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2550 งบประมาณต้นสังกัด 10,000 
6 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 2543 งบประมาณต้นสังกัด 89,500 
7 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2517 งบประมาณต้นสังกัด 24,000 
8 รั้ว รั้วคอนกรีต 2523 งบประมาณต้นสังกัด 213,300 
9 ถนน ถนนคอนกรีต 2558 งบประมาณต้นสังกัด 100,000 

10 อาคารเรียน สปช.2/28 2535 งบประมาณต้นสังกัด 3,416,400 
11 บ้านพักครู องค์การฯ 2520 งบประมาณต้นสังกัด 45,000                   
12 ส้วม สปช.601/26 2541 งบประมาณต้นสังกัด 166,500 
13 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2558 งบประมาณต้นสังกัด 50,000                      
14 อาคารเรียน สปช.2/28 2539 งบประมาณต้นสังกัด 4,148,400                           
15 บ้านพักครู องค์การฯ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 125,000                     
16 ส้วม อื่น อื่น 2545 งบประมาณต้นสังกัด 76,231                         
17 อาคารเรียน สปช.105/29 2545 งบประมาณต้นสังกัด 1,600,000                           
18 ส้วม สปช. 605/45 2558 งบประมาณต้นสังกัด 561,500                     
19 อาคารเรียน ป.1ฉ 2542 การบริจาคหรือ

โรงเรียนทำเอง 
596,491                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) และผู้สำเร็จการศึกษา  

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564       รวมทั้งส้ิน 1,121 คน  

ระดับช้ันเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน เฉล่ียต่อห้อง 

ชาย หญิง รวม  

อ.1 - - - - - 
อ.2 3 26 33 59 - 
อ.3 3 44 41 85 - 
รวม 6 70 74 144 - 
ป.1 4 75 67 142 - 
ป.2 4 69 66 135 - 
ป.3 5 86 71 157 - 
ป.4 5 103 95 198 - 
ป.5 5 92 81 173 - 
ป.6 5 88 84 172 - 
รวม 28 513 464 977 - 

รวมทั้งหมด 34 583 538 1,121 
 

  
 

 

1.3ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่เข้ารับการประเมินจำนวน 84 คน  
       

พัฒนาการ 
ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 84 100 0 0 0 0 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 84 100 0 0 0 0 

ด้านสติปัญญา 81 96.42 3 3.57 0 0 

ด้านสังคม 84 100 0 0 0 0 
 

 



 
 

1.5  ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 
           ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 101 94 105 114 127 108 140 140 140 
ป.2 110 106 104 115 116 108 133 122 133 
ป.3 132 134 125 154 154 124 154 154 154 

ป.4 117 104 116 136 148 175 197 197 194 

ป.5 133 105 126 135 154 79 149 151 127 

ป.6 97 95 89 170 168 100 171 141 173 

รวม 672 638 665 824 867 694 944 905 921 

ร้อยละ 69.27 95.77 98.55 84.94 89.07 71.54 97.31 93.29 94.94 
 
 
 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

               ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 141 1 20 64 56 120 85.10 
ป.2 133 - 38 36 59 95 71.42 
ป.3 155 1 37 39 78 117 75.48 
ป.4 197 - 19 63 116 179 90.86 
ป.5 172 1 7 23 142 165 95.93 
ป.6 172 - 12 96 64 160 93.02 
 



 
 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนที ่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ ้นไป  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 141 1 - 62 78 140 99.29 
ป.2 133 - - 51 82 133 100 
ป.3 155 1 29 46 79 125 80.64 
ป.4 197 - 10 20 167 187 94.92 
ป.5 172 1 2 29 140 169 96.57 
ป.6 172 - - 115 57 172 100 

รวม 970 3 41 323 603 926 95.46 

 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 
 20 35 117 172 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

 10 40 122 172 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

 15 40 117 172 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 - 50 122 172 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

 30 40 102 172 100 

รวม  75 205 580 860 100 

 
 
 



 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.63 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 47.35 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 39.33 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 44.38 35.46 39.22 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 65.32 58.63 50.38 
คณิตศาสตร์ 41.13 47.35 36.83 
วิทยาศาสตร์ 46.17 39.33 34.31 
ภาษาอังกฤษ 42.32 44.38 39.22 
    
    

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 141 1 0 0 140 140 99.29 
ป.2 133 1 0 0 132 132 99.24 
ป.3 155 1 0 0 154 154 99.35 
ป.4 197 0 0 0 197 197 100 
ป.5 172 1 0 0 171 171 99.41 
ป.6 172 0 0 0 172 172 100 

รวม 970 4 0 0 966 966 99.58 

 

 

 

 

 



 
 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ จำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 

1. ห้องสมุด 1,107 99.63 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 1,107 99.63 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 1,107 99.63 
4. ป้ายนิเทศ 1,107 99.63 
5. สวนสมุนไพร 1,107 99.63 
6. ลานธรรม 1,107 99.63 

๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
- ไม่ได้ออกนอกสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนครั้ง/ปี 
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอังโกน การป้องกันและดูแลตนเองเรื่องโควิด-

19 
 

2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.สถานีตำรวจอำเภอครบุรี โครงการขับขี่ปลอดภัยปลูกฝังวินัยจราจร
และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ทางถนน วันท่ี 13 มกราคม 2565 

1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

  

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 

 โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ต่างจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด และต่างจังหวัด การดำเนินงานด้านความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
หน่วยงานราชการท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ มาโดยตลอด 

ความร่วมมือท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดและนอกจังวัด 
ได้แก่ โรงเรียนบุญวฒันา โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ส่ง
นักเรียนสมัครสอบและเข้าศึกษาต่อ รวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีส่งนักศึกษาฝึกสอนมา
ปฏิบัติการสอนเป็นประจำ ร่วมทั้งความร่วมมือทางวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน นิเทศการเรียนการ
สอน  
 



 
 

นโยบายโรงเรียนครบุรีวิทยา 
ปีการศึกษา  2565 

 
การบริหารงานวิชาการ 

1. เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนทุกสาระการเรียน  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมการจัดการ  การจัดหา  การใช้  การบำรุงรักษาส่ือการเรียนการสอน  ตลอดจนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายปฏิรูปการเรียนการสอน 

3. ปรับปรุงพัฒนาการวัดผล  การประเมินผลการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่านคิด 
วิเคราะห์  และการเขียนส่ือความหมาย 

4. เร่งรัด  ปรับปรุงการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ 
5. จัดให้มีการศึกษาอย่างมีระบบ 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
8. ฝึกการอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย  จริยธรรม  คุณธรรม  โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อพฤติกรรมท่ี 

งามอย่างไทยแก่นักเรียนให้ตรงกับความต้องการ  ความจำเป็นและมีประสิทธิภาพ 
9. จัดให้มีการบริการและช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน  เด็กพิการเรียนร่วมและขาดแคลนอาหาร 
10. จัดให้มีกิจกรรมแนะแนว  เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
11. เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนด้านศิลปะ  การแสดงออก  การกีฬาและ

ส่งเสริม 
กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ 

12. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสุขภาพ 
13. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

 
การบริหารงานบุคคล 

1. ส่งเสริมให้คณะครู  ภารโรง  ได้ยึดถือปฏิบัติงานอย่างมีขอบเขต  ตรงกับระเบียบวินัยของราชการ 
2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งเน้นการอบรมนักเรียนให้มีความรู้คู่ 

คุณธรรม 
3. จัดมอบหมายหน้าท่ีให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้ตรงกับความถนัด  ความสนใจ  ความรู้ 

ความสามารถ  ความเหมาะสม  ได้ยึดประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ 
4. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ 

ประกอบอาชีพครู 
5. จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน 

 



 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
2. จัดทำบัญชี  ทะเบียน  การเงิน  พัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
3. จัดสรรด้านการสนับสนุนงบประมาณและบุคลาการ 

 
การบริหารทั่วไป 

1. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  จัดส่ิงแวดล้อมให้สะอาด  สดช่ืน  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. จัดการใช้พื้นท่ีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สถานท่ีทุกส่วนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์เหมาะสม 

สูงสุด 
3. จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ให้เด็กเรียน 

อย่างมีความสุข 
4. ประสานงานสร้างความสัมพันธ์  ความร่วมมือ  และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้ัง 

ในการให้และการรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน 
6. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
7. ส่งเสริมการทำงานในระบบประชาธิปไตย 
8. บริการตรวจสุขภาพ  ทันตกรรมนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ 
10. จัดสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์ 
11. บริการอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 
12. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  กรีฑานักเรียน 
13. จัดสวัสดิการน้ำด่ืมปลอดสารตะกั่วเพื่อสุขภาพ 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 

  
 

กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย
ภารกิจ เพ่ือน าไป ก าหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนอง   

                ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
4. แผนปฏิรูปประเทศ 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
10.  แผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  
     ของจังหวัดนครราชสีมา 
11.  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
12.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 
13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
15.  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน   

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 



 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง                     
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค เอกชน             
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป             
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้           
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน             
หรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์                         
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนด                  
ให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ                 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560            
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว           
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในแข่งขัน            
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 



1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้             
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่ นคงที่มีอยู่                    
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก                   
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1.1 เป้าหมาย 
1.1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
1.1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม        

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ตัวชี้วัด 
1.2.1 ความสุขของประชากรไทย 
1.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น               
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต                 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                 
ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                    
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี             
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ              
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง                 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต              



บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้                 
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า              
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

2.1 เป้าหมาย 
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1 รายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ                  

การกระจายรายได้ 
2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
2.2.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา      
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม   
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิ ตสาธารณะ รับผิดชอบ               
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.1 เป้าหมาย 
3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2. ตัวชี้วัด 
3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ             
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานทีสุ่ด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 



4.1 เป้าหมาย 
4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน  

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด 

4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
4.2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
4.2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี 
4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

5.1. เป้าหมาย 
5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 

ได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
5.1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ                 

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   

ให้สมดุลภายใน ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
5.2 ตัวชี้วัด 

5.1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
5.1.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 



6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย            
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรั ฐ                   
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก             
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย                      
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                   
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ              
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ             
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.1 เป้าหมาย 
6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

6.2. ตัวชี้วัด 
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท         
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 

2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

   8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
     9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

    16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
       17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
    6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
          21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้และเป็นองค์เจ้าภาพรวม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น            
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหมาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ               
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน             
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูล             
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  
ที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ                  
ตามมาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่                    
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้  จริยธ รรม                        
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย                 
สามารถเข้าถึงบริหารที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่   
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถ          
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ          
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  



4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา                    
และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วั ยรุ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ            
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง            
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา          
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด              
ความเหลื่อมล้ าประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม              
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มี ผลบังคับใช้            
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)              
5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนา             
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2 1                 
3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน                     
4) การจัดการอาชีวะศึกษาระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ           
การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอยางยั่งยืน และก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 



 

 

          5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
     1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ            
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี                   
ซึ่งเป็นเงื่อนไข ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข                   
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
     2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้  มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์      
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
     3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย              
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
     4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
     5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต             
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
     6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์              
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ                           
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย             
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ              



การพัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึก          
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับ              
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และสาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่าง การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน และ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ             
ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม             
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เชิงพ้ืนที่ และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

      3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประเด็น            
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ               
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร                  
กับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ เพ่ือลด              
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

      4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง         
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิ ด    
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                 
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

      5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ             
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้                       
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน             



ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ        
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคต
ในป ี2579 

      6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส้าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม                
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อม หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขั บเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงภาครัฐ   
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนด
นโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ  
 วิสัยทัศน์ 
 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
 ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักชองชาติ ที่เก่ียวข้องการศึกษา 
 นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย             
แผนที ่6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่                          
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจ มีส่วนเกี่ยวข้อง                         
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลัก 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  



นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว)  
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
น่าอยู่ท่ัวประเทศ)  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวั ย  
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชน          
และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม)  

นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรม

เป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และ
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาด              
ในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่           
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา



กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของ
คนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง              
และฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย           
เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้              
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                   
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษา                   
ผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับ            
ผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ 
เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและ
หลักการสากล  

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล             
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ                     
และอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัด                           
ด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
    เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)             
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ          
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชี วิต             
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี                  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส้าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผน  

การศึกษาแห่งชาติ จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย



ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย  
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม           
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ          
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น                
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้                     
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา         
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ            
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนา                 



ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ                            
(UN General Assembly) ครั้งที่ 70  ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558     
ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี           
พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการด าเนินการก าหนดและจัดท า               
กรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการด าเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน           
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  3 คณะ 
   เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (2) ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  และเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ  (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และ
การรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ (5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษา     
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
     ภารกิจของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน           
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด :  



ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565  (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก /                   
สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     4.1.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่              
ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
    4.1.5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ  80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.                                 
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
: ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.              
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี  2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า  5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้                    
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564                
(สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป.              
: หน่วยร่วมสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 
2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
  4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย             
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 
45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก.                           
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
    4.3.1.3 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 



     4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : 
ค่าเป้าหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต            
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้           
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด การศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ            
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผล
นักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา                  
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก             
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับ             
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / 
สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
   เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
      4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ ( In-Service)       
ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

 10. แผนที่น้าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา 
                สาระส าคัญของแผนที่น าทางฯ จังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรน าองค์ประกอบของแผนที่                  
น าทางฯ ที่ สศช. ก าหนดให้มาก าหนดเป็นเนื้อหาสาระของแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap ดังนี้    

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน                      
ด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 

2. การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 



ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
ตามที่ สศช. ก าหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบส าคัญของแผนที่น าทางฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักต้องด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap กระทรวง 
ศึกษาธิการได้น าผลการวิเคราะห์จากข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที่ 4 
กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) ดังภาพด้านล่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

                        ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้น าข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพ่ือหา
องค์ประกอบ หรือกิจกรรม และกระบวนการ และภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและท าให้            
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทาง              
การด าเนินงาน คือ น าองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ สศช. ได้จัดท าไว้แล้ว และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                   
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล              
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์และจัดท้าแผนงาน/โครงการ/การด้าเนินงาน/การพัฒนา                         
เพื่อขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ  

ตามแนวทางการด าเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ Thailand’s SDGs Roadmap 
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน จึงได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 



เป้าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ 
(ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์     
หรือการคิดค านวณ จ าแนกตามเพศ 

             4.1.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก เหล่านั้นมี                
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ             
การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 
                                        4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุ              
เข้าเรียนประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบ
การศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ าแนกตามประเภททักษะ 

เป้าหมายย่อย (Target)  4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่ง
สูง-ต่ า และอ่ืน ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) 
ส าหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมีความรู้ความสามารถ
ส าหรับการท างานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการค านวณจ าแนกตามเพศ 



เป้าหมายย่อย (Target)  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต ที่ยั่งยืน            
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้ วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการด าเนินการเพ่ือบรรจุ  ( i) การศึกษาเพ่ือความเป็น                 
พลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของ
ประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

ตัวชี้ วัด (Global Indicator)  4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จ าแนก            
ตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ าดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการท าความสะอาดมือ          
(ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะส าหรับทุกคน) 
เป้าหมายย่อย (Target) 4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)             
ที่เป็นทุนการศึกษา จ าแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนา          
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ ( a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา                            
(c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรม
การสอน) ซึ่งต้องด าเนินการก่อนหรือระหว่าง ช่วงที่ท าการสอนในระดับที่เก่ียวข้องของแต่ละประเทศ 

11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
        กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ขาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา



ศักยภาพคนตลอดชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์                    
การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม

กับบริบท สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ            

ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 

และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ

การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ้าวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม                 

การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง                 

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้

จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที ่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนด           

ให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน           

ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด

เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้

และทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน  ๆ กระจายทรัพยากร           

ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 



7. การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 

เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า

มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา               

เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน             

ที ่เกี ่ยวข ้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11 .  การ เพิ ่ม โอกาสและการ เข ้าถ ึงการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพของกลุ ่มผู ้ด ้อย โอกาส                     

ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ                   

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง                         

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดหลักความสามารถของ

ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้

ข้อมูลภาพรวมทางการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 



4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน                      

การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ                

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน                    

และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน                   

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม

ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   

12. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและ

ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติ บโต                    
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ                    
ด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
มีการปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และสร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 



2.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา           

ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด ิจิท ัล 

(Digital Technology)  

ค.  นโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
     1. ด้านความปลอดภัย  

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ              
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
     2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

         2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี ทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน            

ที่เก่ียวข้อง 

         2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค                  

และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  

         2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

         2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก                        

ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

         2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

 



     3. ด้านคุณภาพ 

        3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่

เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ

และบริบท 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง               

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้

การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

       3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่      

การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิต

มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

      3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง

และมาตรฐานวิชาชีพ 

    4. ด้านประสิทธิภาพ 

       4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

       4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร                       

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ      
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน    
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 
 
 



ง. จุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบการกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วย ระบบมาตรฐาน                  
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและ    
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ               
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด       
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)      
ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ    
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
     เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
     1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
     2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ          

ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
     5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 

     “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” 



     ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP Per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

     ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และ  

เพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม        

เชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

(SMART City/MICE City/ Safe City) 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
 ในการด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด

นครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ                
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ การยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ตามบริบทข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 
2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี ้

 
 



วิสัยทัศน์  
“คนโคราชได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพพลเมืองด้วยพหุปัญญา ตามแนวทางสันติวิธี 
2. จัดการศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ              

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. จัดให้มีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและอาชีพ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน                     

และสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน 
4. จัดให้มีเครือข่ายการเข้าถึงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึง สุขภาพอนามัยความปลอดภัย

และการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ ดี  ด า เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น                  
โคราชเมืองน่าอยู ่

6. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ               
การประกอบอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
1. คนโคราชทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 



2. พัฒนาและผลิตก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 

3. คนโคราชทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ                  
โดยไม่จ ากัด เวลา และสถานที่ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ ตรงตาม                 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5. คนโคราชทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักโคราช รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และน าแนวคิดตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ                 
แบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

15. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส  เป็นปัจจัยเอื้อ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน  

ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก   สภาพปัญหา 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 
4. องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษามี

คุณภาพ 
5. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าถึงพหุวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับสู่สากล 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและการก าหนดนโยบายทางการศึกษา ขาดความต่อเนื่อง 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และเกิดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
3. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
4. การควบคุม ก ากับ การใช้เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 



5. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2. โครงการ การบริหาร เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่ งผลให้การจัดการศึกษามี                          

ความหลากหลาย 
3. นโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. มีการก าหนดมาตรการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
6. มีการระดมทรัพยากรเพือ่พัฒนาการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา 
8. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มีการน าหลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
10. มีการประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาจากผู้มี               

ส่วนได้ส่วนเสีย 
11. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
12. อาคาร สถานที่ บรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
13. มีการก ากับ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
14. ระบบบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม            

ความเหมาะสม 
15. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
2. การประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดความเชื่อมโยง ส่งผลให้        

การท างานมีความซ้ าซ้อน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
5. ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
6. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีข้อจ ากัด ในเรื่ องของเวลา ส่งผลให้เกิดการเบิกจ่าย          

ไม่ทันก าหนด 
7. ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 



8. ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอาคารไม่สะดวกต่อการให้บริการ 
9. การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามข้อมูล และความเป็นจริงส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อน และไม่ทั่วถึง 
10. วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีส าหรับผู้รับบริการ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและสินทรัพย์ 
13. การให้บริการด้านการเงินและสินทรัพย์ ไม่เอ้ือต่อผู้รับบริการ 
14. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษต่ าว่ามาตรฐานหลักสูตร 
15. การโยกย้าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
16. ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
17. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรับผิดชอบร่วม ต่อผลของการจัดการศึกษา 
18. ความแตกต่างด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนเมือง และชนบท 
19. ขาดมาตรการส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
20. การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ในการปฏิบัติงานขาดความเป็นเอกภาพ 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต  3 ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 

               

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564  
จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

                   

และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ กำรพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน

             

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ

                

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ     
นครรำชสีมำ เขต 3 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

เป็นองค์กรพัฒนำกำรศึกษำ             

ที่มีคุณภำพ บริหำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยสู่สำกล 

พันธกิจ                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. พัฒนำคุณภำพผู้ เรียนให้เป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

           

อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย   
2. เสริมสร้ำงสังคมทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
3. ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่โปร่งใส และเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นหน่วยงำนกำรผลิต และกำรบริกำรที่เข้มแข็ง  

มีคุณภำพบนพ้ืนฐำนควำมรู้สู่สำกล   

เป้าประสงค์               
1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 

ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต   
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร

เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ   
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม

กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

                  ทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3  จึงก ำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน 4 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   
         กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

  กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
         กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ+9 
 

จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปีการศึกษา 2565 
 

                “จัดการศึกษาวิถีใหม่  สถานศึกษาปลอดภัย  ใส่ใจคิด อ่าน เขียน เรียนรู้ฐานสมรรถนะ” 

 

จุดเน้นที่ 1 จัดการศึกษาวิถีใหม่ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 



จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำก ภัยคุกคำม  ภัยยำเสพติด 
ภัยพิบัต ิและโรคอุบัติใหม่  

2) ร้อยละ 80 ของครูที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

3) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีแนวทำงป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

4) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
 

จุดเน้นที่ 3 ใส่ใจ คิด อ่าน เขียน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
      1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ 
      2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนในระดับพอใช้       
      3) ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ 
 

จุดเน้นที่ 4 เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
        1) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เตรียมควำมพร้อมรองรับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
 

     ค่านิยมองค์กร   “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสขุ” 

                      
 

 
 



 
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนครบรุีวิทยา 

วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนครบุรีวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มี
คุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงสายงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 

๓. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

๔. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  แนวทาง 

1. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
2. ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 แนวทาง 

1. จัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

2. เสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและ
เว็บไซต์ท่ีไม่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

      ความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนา  

                                     หลักสูตร การวัดและประเมินผล 

  แนวทาง 

1. พัฒนาหลักสูตรในระดับปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การใช้
หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

  แนวทาง 

1. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 



3. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามช่วงวัย 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
8. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 แนวทาง 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ 
2. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
3. ส่งเสริมการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (สสวท)  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  (TEDET) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (การแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติ) 

4. จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังระดับห้องเรียน ระดับสายช้ัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 

 แนวทาง 

1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. พัฒนาให้ครูทุกคนสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการคิดรูปแบบ

ใหม่ๆ  ในการสร้างผลงานและเรียนรู้วิธีการเรียนรูร้่วมกัน (องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
4. พัฒนาครูท้ังระบบสู่ครูมืออาชีพ 
5. สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมด้านการรักษาวินัย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ 
8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
9. ครูสามารถผลิต ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
10. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
11. ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ในการจัดการวาง

แผนการจัดการคุณภาพการศึกษา 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 แนวทาง  

1. พัฒนาระบบการวางแผน การปฏิบัติตามแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. บริหารงบประมาณอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพผู้เรียน โดยจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ 
6. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 แนวทาง 

1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แสวงหาความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน  

และผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

ส่วนที่  3 
สาระสำคญัของแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ  2565 

************************ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  2565 

 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี  2565                      
ให้โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2565  สู่การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ และจุดเน้น  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ดังนี้ 

งบปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2565   ระดับปฐมวัย  148  คน ๆ ละ 1,700  บาท เป็นเงิน 246,500  บาท 

รายการท่ี ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อ.01 ค่าวัสดุการศึกษา (ฝึก,สอน,สอบ ) 63,300 ครูยุพิน   
อ. 02 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 ครูนงลักษณ์  
อ. 03 ค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้าง 30,000 ครูนัฐพงษ์  
อ.08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 30,000 ครูเสาวนีย์   
อ.10 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1,200 ครูนงลักษณ์   
อ.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 15,000 ครูนัฐพงษ์   
อ.15 ค่าวัสดุกีฬา 2,000 ครูเสาวนีย์  
อ.17 ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 30,000 ครูสุภาวดี   
อ.19 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 ครูวนิดา   

อ.21 
รายการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  
  

 อ.21.1 โครงการศึกษาดูงาน 10,000 ครูเอกพันธ ์  

 อ.21.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8,000 ครูยุพิน  

 อ.21.3 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 15,000 ครูโบรินทร์  

 อ.21.4 โครงการรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย 10,000 ครูเสาวนีย์  
 รวม 246,500   

 
 

 



งบประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระดับประถม 972 คนๆละ  1,900  บาท เป็นเงิน  1,846,800 บาท 

รายการท่ี                       ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ป. 01 ค่าวัสดุการศึกษา (ฝึก,สอน,สอบ ) 308,800 ครูวรานิษฐ์   

 ป.01.1 แข่งขันทักษะวิชาการ 120,000 ครูกวิตา   
 ป.01.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกวิชาชีพ 10,000 ครูเจนจิรา   

ป. 02 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 ครูวรานิษฐ์   
ป. 03 ค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้าง 90,000 ครูมนัสพงษ์   
ป. 06 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนกลุ่มวิชาต่างๆ 10,000 ครูศิริชัยวัตร   
ป. 07 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 25,000 ครูธวัชชัย   
ป. 08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 160,000 ครูวรานิษฐ์  

ป. 09 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 ครูธวัชชัย  

ป. 10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา ) 12,000 ครูปณาลี  

ป. 12 วัสดุหนังสือวารสารตำรา (หนังสือห้องสมุด ) 20,000 ครูวาสนา  

ป. 13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 30,000 ครูธวัชชัย  

ป. 15 ค่าวัสดุกีฬา 30,000 ครูอัจฉรา  

ป. 16 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 30,000 ครูเอกพันธ ์  

ป. 19 ค่าสาธารณูปโภค 600,000 ครูวนิดา  

ป. 21 
รายการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  
 

 ป.21.1 สนทนาศิษย์-ลูก 20,000 ครูวรานิษฐ์  

 
ป.21.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู ้
          และการบริหารจัดการ 

25,000 ครูธวัชชัย 
 

 ป.21.4 กิจกรรมวันสำคัญ 40,000 ครูเทพอาธร  

 
ป.21.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         สัมมนา ศึกษาครู 

90,000 ครูเอกพันธ ์
 

 ป.21.6 ปรับภูมิทัศน์ 50,000 ครูมนัสพงษ์  

 ป.21.7 สรุปแผน 10,000 ครูอรอุมา  

 ป.21.8 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 20,000 ครูธวัชชัย  

 ป.21.9 โครงการรักการอ่าน 20,000 ครูวาสนา  



รายการท่ี ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ป.21.10 โครงการพัฒนาจิตบุคลากรในโรงเรียน 30,000 ครูธวัชชัย  

 ป.21.11 โครงการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน 15,000 ครูวรานิษฐ์  

 ป.21.12 โครงการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 20,000 ครูกวิตา  

 
ป.21.13 โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง      
            วิทยาศาสตร์ 

8,000 ครูกัลยาณี 
 

 รวม 1,846,800   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์   
งบอุดหนุนอืน่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนครบุรีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ์ งบประมาณ 
สพฐ./ร.ร. 

1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นายนัฐพงษ์  แถมนา 3 15,000 

2. โครงการเข้าค่ายพลังมด นางสุภาวดี เรืองกระโทก 3 7,000 

3. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา 3 5,190 

5. โครงการหนูน้อยจิตอาสา นางโบรินทร์ เทียนเทศ 3 25,000 

6. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยสะเต็มศึกษา นางยุพิน  นนตะบุตร 3 5,000 

7. กิจกรรมวิชาการ ค่ายบูรณาการ นางกวิตา  อ่องพิมาย 3 98,450 

8. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสุปราณี  จิตติการุณย์ 3 134,250 

9. กิจกรรมคุณธรรม นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์ 3 80,000 

10. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นางวรานิษฐ์  นิธิวราเศษรษฐ์ 3 98,450 

11. การให้บริการสารสนเทศ นายธวัชชัย เสยกระโทก 3 18,450 

     

รวมทั้งสิ้น 486,790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการฝ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  2565  
ระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ            นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้งานบริหารจัดการทางการศึกษา ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก และสนับสนุนในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 โรงเรียนจึงได้จัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพต่อสาธารณชน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมระบบงานสารสนเทศ 
2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มวีัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินงานทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ   

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำปฏิทินการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
2. สำรวจและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน

ภาระงาน 
  

 

 

 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1จัดทำปฏิทินการ
เรียนการสอน 

- - - -    

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - -   
2. กิจกรรมท่ี 2สำรวจและจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในภาระงาน 
- - 63,300 63,300    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 63,300  63,300   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 63,300  63,300   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กในทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินงาน
ทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ   

ผลลัพธ์( Out come ) 
1. โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อ

ใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพภาพ
ผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน 

1.สังเกต สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การจัดการบริหารงานสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
7.3 การบริหารจัดการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ            โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.            ข้อท่ี 5 สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3   

นโยบายโรงเรียน  ข้อท่ี  4,5,6,7,8,9 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 4   การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้     มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 2.3   
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง        
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง 
ระยะเวลาดำเนินการ           พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

.............................................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนา
ระบบการทำงานของสำนักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  
และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   
 จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       3.2 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       3.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ครุภัณฑ์ท่ีชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.1  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 1 – 15พ.ค. 65 นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน 1 – 15 พ.ค. 65  
3 ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 - มี.ค.66  
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน   
 3.2 ดำเนินงานซ่อมแซมตามข้ันตอน   
4 ประเมินผล มี.ค.66  
5 สรุป รายงานผล มี.ค.66  

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน - - - - - - 
3 ดำเนินงานตามโครงการ       
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 
 3.2 ดำเนินงานซ่อมแซม    - 10,000 - 10,000 - - 
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น  10,000 - 10,000 - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
1 ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
3. สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้งานได้ 
2.  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที ่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.2 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้าง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนัฐพงษ์  แถมนา 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ถูกวิธี จึงส่งผลให้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรม  นอกจากนี้นักเรียนจำนวนหนึ่งยงัมีพฤติกรรมชอบทำลายวัสดุ อุปกรณ์ภายในโรงเรียนส่ิงก่อสร้างอีก
ด้วย ปัญหาดังกล่าวโรงเรียนได้ทำการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ยังไม่เพียงพอต่อนักเรียนท่ีมีจำนวนมากและได้
มีการใช้อยา่งต่อเนื่อง อีกท้ังโรงเรียนยงัได้ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายในโรงเรียนท่ีดีให้กับเด็ก
นักเรียนได้เพียงบางส่วน ส่งผลให้โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีมีความสำคัญทางด้านสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนอยู่เหมือนเดิม 

ดังนั้น โครงการค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างจึงถือว่าเป็นโครงการท่ีโรงเรียนครบุรีวิทยา เห็นว่ามีความจำเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องพัฒนาท้ังสถานท่ีและผู้ใช้ทุกคน เพื่อต้องการพัฒนาให้ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อต้องการ
กระตุ้นผู้ใช้ส่ิงก่อสร้างให้มีสุขนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะท่ีจะช่วยกันพัฒนาและดูแลส้วมให้สะอาด
น่าใช้อยู่เสมอ รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนด้วย  โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดให้มี
โครงการค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงดูแลส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด น่าดู น่าใช้ 
2.2 เพื่อจัดส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนให้เพียงต่อจำนวนนักเรียนและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด

ร่มรื่น มีบรรยากาศ   น่าดู น่าใช้ ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน  
            2.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนอย่างถูกสุขลักษณะนำแบบอย่างไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียนได้รับความรู้ด้านการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี และได้พัฒนาส่ิงก่อสร้างใน
โรงเรียนตามมาตรฐาน (HAS) ร้อยละ 80 
                 3.1.2. โรงเรียนมีส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนเพียงพอต่อครู นักเรียน ผู้ท่ีมาใช้บริการสถานท่ีโรงเรียน และ
มีเครื่องอานวยสะดวกภายในครบและพร้อมใช้ ห้องส้วมสะอาดและไม่มีกล่ิน 
                 3.1.3. คณะครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน
ร่วมกันร้อยละ 80 



           3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องการใช้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนอย่างถูกสุขลักษณะ  
ร้อยละ 80 
                   3.2.2. โรงเรียนครบุรีวิทยามีส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ครูและนักเรียนท่ีได้มาตรฐานส่ิงก่อสร้างใน
โรงเรียนไทยระดับประเทศ (HAS)  ร้อยละ 100 
                  3.3.3. ครู นักเรียน ผู้ท่ีมาใช้บริการสถานท่ีโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน 
ร้อยละ 80  
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ ต.ค.65 นายนัฐพงษ ์
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ช้ีแจง  มอบหมาย  แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงนโยบาย  ความจำเป็น 
  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทำกิจกรรม   

ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5 ดำเนินการตามแผน พ.ย.65– ก.ย.66 นายนัฐพงษ ์
6 ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

พ.ย.65– ก.ย.66 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

7 สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ  ตามลำดับ ก.ย.66 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  
1.1 งานซ่อมแซม 

 
- 
 

 
- 
 

- 
30,000 

 
 

- 
30,000 

 
 

- 
- 

 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - 30,000 30,000 - 30,000 
2 กิจกรรมท่ี 2  

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - - - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 30,000 30,000 - 30,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 

 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนมีส้วมเพียงพอสำหรับนักเรียนและมภีูมิทัศน์สะอาดสวยงาม น่าดู น่าใช้  

7.2 ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานท่ีภายในโรงเรียน 
7.3  โรงเรียนมีส่ิงก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
 
 
 

 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
            (นายนัฐพงษ์  แถมนา)     
                 ตำแหน่ง ครู  

       
                                             ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายศิรภัค     แสไพศาล) 

     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

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

  (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาด สวยงาม 
2. มีการจัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. นักเรียน ครูทุกคนได้ร่วมโครงการ 

1. การสังเกต 
2. การตรวจสอบ 
3. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

1.. แบบสังเกต 
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบบันทึกผลการ 
   ปฏิบัติงานของนักเรียน 
 



ชื่อโครงการ  ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                               คุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้งานบริหารจัดการทางการศึกษา ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก และสนับสนุนในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 โรงเรียนจึงได้จัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพต่อสาธารณชน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.4 เพื่อส่งเสริมระบบงานสารสนเทศ 
2.5 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
2.6 เพื่อให้การบริหารจัดการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มวีัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินงานทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ   

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำปฏิทินการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
2. สำรวจและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน

ภาระงาน 
  

 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1จัดทำปฏิทินการ
เรียนการสอน 

- - - -    

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - -   
2. กิจกรรมท่ี 2สำรวจและจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในภาระงาน 
- - 40,000 40,000    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 40,000  40,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 40,000 40,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กในทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินงาน
ทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ   

ผลลัพธ์( Out come ) 
3. โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อ

ใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพภาพ
ผู้เรียน 

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน 

1.สังเกต สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การจัดการบริหารงานสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
7.3 การบริหารจัดการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                    (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
สนองกลยุทธ์ศาสตร์  สพฐ. ข้อท่ี 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม  2565 - มีนาคม 2566 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สุขภาพและอนามัยท่ีดีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้าน สุขภาพ

เกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน   
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา   เพื่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่

โรงเรียน ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติ ตนได้
ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเป็นเบ้ืองต้นอย่างทันเวลา โรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้ทำโครงการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา   เพื่อให้บริการ แก่ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ทันเวลา
และปลอดภัย ก่อน ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้น ทันทีเมื่อ
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ  

 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 โรงเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา มีเวชภัณฑ์ยา ครบทุกช้ันเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนครบุรวีิทยา มีเวชภัณฑ์ยา บริการสุขภาพเบ้ืองต้น 

อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 - 31 
มีนาคม 2566 

นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตัง 

2 แต่งต้ังครูรับผิดชอบจัดทำโครงการ   
3 จัดทำโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากำหนด

วัตถุประสงค์ ให้เหมาะสม  
  



5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา - 1,200 - 1,200   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,200 - 1,200   

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
มีเวชภัณฑ์ยา  บริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.โรงเรียน มีเวชภัณฑ์ยา ครบทุกช้ัน
เรียน 
 

 
- แบบสอบถาม 
 - แบบบันทึกการใช้เวชภัณฑ์ยา  

 
 - สอบถาม 
 - บันทึกการใช้เวชภัณฑ์ยา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้ 

ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนครบุรีวิทยาได้รับการบริการ สุขภาพเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย  

 
 

 
                                        (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ข้อท่ี  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ   

                                                        การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตฐาน และลด ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา                                           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ            นายนัฐพงษ์  แถมนา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้งานบริหารจัดการทางการศึกษา ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก และสนับสนุน สืบค้นข้อมูลในการดำเนินงานให้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  

 โรงเรียนจึงได้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล จัดทำสื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณชน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี  

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนมีส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. สำรวจตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของ

คอมพิวเตอร์ และ ปริ้นเตอร์ 
ตลอดปีการศึกษา นายนัฐพงษ์  แถมนา 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในโปรแกรมงาน   



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1สำรวจตรวจสอบ
ความพร้อมในการใช้งานของ
คอมพิวเตอร์ และ ปริ้นเตอร์ 

- - - -    

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - -   
2. กิจกรรมท่ี 2สำรวจและจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
โปรแกรมงาน 

- - 15,000 15,000    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 15,000 15,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 15,000 15,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 
       1. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากส่ือ

เทคโนโลยี   
       2.นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  
ผลลัพธ์( Out come ) 
       1. โรงเรียนมีส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
       2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

1.สังเกต สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
7.3 การบริหารจัดการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                                           (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นายนัฐพงษ์  แถมนา) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  ค่าวัสดุกีฬา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตรและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบ            นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวนโยบายของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  

การจัดกิจกรรมกีฬา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทางกาย รู้จักการการแบ่งปันและรอคอย มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับนักเรียน 
2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
2.3 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เล่นอุปกรณ์กีฬาตามความสนใจ 

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอเพื่อใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำกำหนดการสอนกิจกรรมกลางแจ้ง ตลอดปีการศึกษา นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
2. สำรวจและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาท่ีจำเป็น

เพื่อใช้ในงานสอน 
  

 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1จัดทำกำหนดการ
สอนกิจกรรมกลางแจ้ง 

- - - -    

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - -   
2. กิจกรรมท่ี 2สำรวจและจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ์กีฬาท่ีจำเป็นเพื่อใช้
ในงานสอน 

- - 2,000 2,000    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 2,000 2,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,000 2,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

1. นักเรียนทุกคนได้เล่นอุปกรณ์กีฬาตามความสนใจ 
2. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ผลลัพธ์( Out come ) 
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

1.สังเกต สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
7.3 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางสุภาวดี   เรืองกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
ด้านเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนจึงได้จัดซื้อวัสดุสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ส่งผลให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านส่ือ อุปกรณ์การเรียน ได้เหมาะสมตามวัย 

3.1.2 ห้องเรียนทุกห้องมีส่ือประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ครูมีส่ือการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำกำหนดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นางสุภาวดี เรืองกระโทก 
2. สำรวจความต้องการของบุคลากรและ

จัดซื้อวัสดุส่ือ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในภาระ
งาน 

  

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1จัดทำกำหนดการ
เรียนการสอน 

- - - -    

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - -   
2. กิจกรรมท่ี 2สำรวจความต้องการ

ของบุคลากรและจัดซื้อวัสดุส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในภาระงาน 

- - 30,000 30,000    

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 30,000 30,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 30,000 30,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

1. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านส่ือ อุปกรณ์การเรียน ได้
เหมาะสมตามวัย 
2. ทุกห้องเรียนมีส่ือประกอบการเรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม  

ผลลัพธ์( Out come ) 
      1. ครูมีส่ือการเรียนการสอนเพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
      2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

 

1.สังเกตสอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.แบบรายงาน 
 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
7.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 

 
 
 
 
 



 
 

 
               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสุภาวดี เรืองกระโทก) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางยุพิน  นนตะบุตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมและมีความสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูง ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยนั้น ต้องเน้นพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน เพื่อให้เด็กเป็นคนดี  คนเก่ง  
และมีความสุข มีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

การแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้งานศิลปะ เช่น การปั้นดินน้ำมัน  การสร้างภาพฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิ และได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน  และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.7 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กับวัย มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.8 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 
2.9 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนช้ันอนุบาล 2, 3   

3.1.2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันอนุบาล 2,3        
3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  

                      3.2.2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ปั้นดินน้ำมัน ตลอดปีการศึกษา นางยุพิน นนตะบุตร 
2. ฉีก ตัด ปะ ภาพ   

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 ป้ันดินน้ำมัน 
1.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2.  รางวัลสำหรับผู้ร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ 

   
3,000 
1,000 

 
3,000 
1,000 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   4,000 4,000   
2. กิจกรรมท่ี 2 ฉีก ตัด ปะ ภาพ 

1.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2  รางวัลสำหรับผู้ร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ 

   
3,000 
1,000 

 
3,000 
1,000 

   

รวมกิจกรรมที่ 2   4,000 4,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   8,000 8,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กในทุกด้านอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมท้ัง  4  ด้าน 
ผลลัพธ์( Out come ) 

6. เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหา ได้เหมาะสม
กับวัย มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

7. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

1.สังเกต สอบถาม 
2.ตรวจผลงาน 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต
สอบถาม 
2.ผลงานเด็ก  
3.สมุดบันทึก
พัฒนาการเด็ก 
  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เด็กปฐมวัยทุกคนมีความสามารถในการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.2 เด็กปฐมวัยทุกคนมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 
6.3 เด็กปฐมวัยทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 



 
 

(ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางยุพิน  นนตะบุตร) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ   นางโบรินทร์  เทียนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤศจิกายน 2565  ถึง 31 มีนาคม  2566 
..................................................................................................................................................................... 
1.    หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2560    ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เด็กแต่ละคนได้ทำ
กิจกรรมที่ตนชอบ และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความคิดของเด็กเอง  โดยผ่านกระบวนการการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ในการพัฒนาในแต่ละระดับ เด็กจะเกิดความ
ภาคภูมิใจยิ่งขึ้นเมื่อได้รับแรงเสริมจากครู  ผู้ปกครอง  เพื่อน ๆ  และบุคคลท่ัวไปเพื่อให้เด็กเกิดการสร้างสรรค์และ
พัฒนาการแสดงออกไปในทางท่ีดี  จึงควรให้แรงเสริมในตัวเด็กเกิดความเช่ือมั่นในตนเองจากบุคคลรอบข้างอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำ 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานขงตน 
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเด็กและครูแก่บุคคลภายนอก 

 
3 เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำผลงานมาจัดแสดงได้ 
3.1.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนแก่บุตรหลาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และบุคคลท่ัวไป 

 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดทำส่ือผลงานนักเรียน 1 พฤศจิกายน 2565  

 ถึง 31 มีนาคม  2566 
นางโบรินทร์  เทียนเทศ 

2. การจัดแสดงผลงานนักเรียน 
 

  

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ ใช้สอย วัสดุ 



แทน 
1. กิจกรรมท่ี 1 การจัดทำส่ือผลงาน

นักเรียน 
1.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
 

   
 

10,005 

 
 

10,005 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   10,005 10,005   
2. กิจกรรมท่ี 2 การจัดแสดงผลงาน

นักเรียน 
1. 1.ค่าอาหารว่างเด็กจำนวน  
2. 133 คน × 15  บาท  

2.ค่าป้ายจัดนิทรรศการ 

  
 

1,995 

 
 
 
 

3,000 

 
 

1,995 
 

3,000 

   

รวมกิจกรรมที่ 2  1,995 3,000 4,995   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,995 13,005 15,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 

1. ปฐมวัยมีความกระตือรือร้น
ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานขงตน 

2. ครู  ผู้ปกครอง  และบุคคล
ท่ัวไป ได้ช่ืนชมกับผลงาน
ของเด็ก 

3. สร้างความตระหนักในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทุกด้านอย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์  (Outcome) 
1. เป็นการเผยแพร่ผลงานของ

เด็กและครูแก่
บุคคลภายนอก 

2. เด็กปฐมวัยมีความ
กระตือรือร้นในการ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานขงตน 

 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
โครงการ 

 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
นักเรียน/ผู้ปกครอง 
3.แบบรายงานผลโครงการ 

 
 
 



7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถนำผลงานมาจัดแสดงได้ 
7.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนแก่บุตรหลาน 
7.3 โรงเรียนได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองชุมชนและบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวโบรินทร์  เทียนเทศ) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   รับอนุบัตรบัณฑิตน้อย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤศจิกายน 2565  ถึง 31 มีนาคม  2566 
 
1.    หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ. 2560    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน มีความสามารถในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย  

 การรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย จัดขึ้นเพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง สามารถสร้างแรงจูงในใจในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้เด็กๆเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 
2.2 เพื่อใหเ้ด็กๆ ครู  ผู้ปกครอง  และบุคคลท่ัวไปได้ช่ืนชมและ เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นต้นเพื่อ

ก้าวสู่ขั้นต่อไปในอนาคต 
2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเด็กและครูแก่บุคคลภายนอก 

 
3. เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ 
3.1.1 เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน 
3.1.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนแก่บุตรหลาน 

3.2 เชิงคุณภาพ. 
3.2.1 โรงเรียนได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และบุคคลท่ัวไป 

 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. พิธีรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย 1 พฤศจิกายน 2565 

ถึง 31 มีนาคม  2566 
นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา 

 

 

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 พิธีรับอนุบัตร
บัณฑิตน้อย   

1. ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง
นักเรียน จำนวน  133 คน 
มื้อละ 25  บาท  
2. ค่าป้าย 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

  
 

3,325 
 

 
 
 
 
 

1,000 
5,675 

 
 

3,325 
 
 

1,000 
5,675 

   

รวมกิจกรรมที่ 1  3,325 6,675 10,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,325 6,675 10,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
  
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการตาม
วัยครบท้ัง 4 ด้าน 
2.ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในการ
จัดการศึกษาของทางโรงเรียนแก่
บุตรหลาน 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.โรงเรียนได้รับความเช่ือถือและ
ไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ชุมชน  
และบุคคลท่ัวไป 

 
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
โครงการ 

 
1.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
นักเรียน/ผู้ปกครอง 
3.แบบรายงานผลโครงการ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เด็กๆเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น 
7.2 เด็กๆ และ  ผู้ปกครอง  เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นต้นเพื่อก้าวสู่ขั้นต่อไปในอนาคต 

     7.3 ผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80 
 
 
 



                  (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนงลักษณ์  แซ่ตัง) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการฝ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  2565  
ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ    จัดทำบริหารงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
                                          ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   ข้อท่ี 2 บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565  –  เมษายน  2566 
.................................................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง                  
ในการพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  

การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์  ทางการศึกษา ส่งผล
ให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์    

2.1  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2.2  เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร  
2.3  เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  สถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3.1.2  สถานศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหารงบประมาณ  
3.1.3  ครูและบุคลากร มีศักยภาพ มีความรัก ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนครบุรีวิทยามีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ  
       และสามารถตรวจสอบได้  

 
4.  ทรัพยากรที่ต้องการ 
 4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 4.2  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 



5.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

  ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 หมาย
เหตุ กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. 

5.1 ขั้นเตรียมการ (Planning)                    
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ              
- เสนอโครงการ              
- ประชุมแต่งต้ังคณะดำเนินการ              
5.2 ขั้นดำเนินการ (Do)               
-  ประชุมคณะทำงาน และ 
   มอบหมายภาระงาน 

             

-  ดำเนินงานตามโครงการฯ              
5.3 ขั้นนิเทศติดตามผล  
     (Check) 

             

-  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ    
   ติดตามการดำเนินการ และ   
   คอยอำนวยความสะดวกใน 
   การดำเนินกิจกรรมของผู้ท่ี 
   เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ 
   งานท่ีโครงการกำหนด 

             

5.4 ขั้นรายงานผล (Action)              
-  สรุปประเมินโครงการ              
-  จัดทำรายงานโครงการฯ 
   นำเสนอฝ่ายบริหาร 

             

 
6.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 - 
 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. การจัดสรรงบประมาณ มีประสิทธิภาพ 
    สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80 
2. การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา  มีความเป็นเอกภาพ
และ 
   ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การสังเกตและการประเมิน แบบประเมิน 

 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนครบุรีวิทยาอย่างเป็นเอกภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพสูงขึ้น 
 8.2  โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 8.3  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
                                          ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   ข้อท่ี 2 บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565  –  เมษายน  2566 
.................................................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหนว่ยงานย่อยซึง่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและงานธุรการ                       
การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าท่ีหลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษ             
ท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็น
ปัจจุบันและเจ้าหน้าท่ีขาดความมั่นใจ อีกท้ังการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีธุรการและ
งานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน  

โรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ เพื่อพัฒนาระบบการ
ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานธุรการ  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของ
ทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 .เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องสัมพันธ์

กัน  
2.3 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 

3.  เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ  
3.1.1  ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ 

         สามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
3.1.2  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุได้ 
        อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
3.1.3  โรงเรียนครบุรีวิทยามีทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการซ่อมบำรุงในระดับดี 
3.1.4  โรงเรียนครบุรีวิทยามีส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ในระดับดี 



3.2  เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนครบุรีวิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพ  
       และสามารถตรวจสอบได้ 

4.  ทรัพยากรที่ต้องการ 
 4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 4.2  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 

4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 

5.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

  ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 หมาย
เหตุ กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. 

5.1 ขั้นเตรียมการ (Planning)                    
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน              
- ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ 
  ในปีท่ีผ่านมา 

             

- ศึกษาบริบทและสภาพความ 
  เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

             

- จัดทำโครงการฯนำเสนอ 
  ฝ่ายบริหาร 

             

5.2 ขั้นดำเนินการ (Do)               
-  ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง 
  และมอบหมายภาระงาน 

             

-  ดำเนินงานตามโครงงาน              
 ระบบงานการเงิน              

- งานตรวจสอบการเงิน
ทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 

             

- งานตรวจสอบเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 

             

 ระบบงานพัสดุ              
- งานตรวจสอบการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
             

- งานทะเบียนวัสดุ   
ครุภัณฑ์ 

             

- งานซ่อมบำรุงส่ือและ
ครุภัณฑ์ 

             

 ระบบงานธุรการ              
- ระบบงานธุรการ              



  ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 หมาย
เหตุ กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. 

5.3 ขั้นนิเทศติดตามผล  
     (Check) 

             

-  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ    
   ติดตามการดำเนินการ และ   
   คอยอำนวยความสะดวกใน 
   การดำเนินกิจกรรมของผู้ท่ี 
   เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ 
   งานท่ีโครงการกำหนด 

             

5.4 ขั้นรายงานผล (Action)              
-  สรุปประเมินโครงการ              
-  จัดทำรายงานโครงการฯ 
   นำเสนอฝ่ายบริหาร 

             

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 - 
 

7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบงานการเงนิ  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรยีน

ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 

            กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
               -  งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 
               -  งานตรวจสอบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
             กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
               -  งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
               -  งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
              -  งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ 
                  สถานศึกษา 
               กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
                -  ระบบงานธุรการ 

 

 
 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
สำรวจ 

 
 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
เกี่ยวกับงานธุรการ การเงนิและพัสดุได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

            กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
              -  งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 
              -  งานตรวจสอบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
            กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
              -  งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
              -  งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
             -  งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ 
                 สถานศึกษา 
             กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
                -  ระบบงานธุรการ 
     3.  โรงเรียนมีทะเบียนส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีต้องการ 
         ซ่อมบำรุงในระดับดี 
             กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
               - งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      4. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้ 
         งานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 
            กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
              - งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
             - งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ 
               สถานศึกษา 

ประเมินผล 
สังเกต 
สำรวจ 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเกต 
สำรวจ 

สัมภาษณ์ 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
สำรวจ 

สัมภาษณ์ 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนครบุรีวิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และ
พัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 



9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนครบุรีวิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และ

สามารถ ตรวจสอบได้ 
 

              (ลงช่ือ)............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ    ค่าสาธารณูปโภค 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  กลยุทธิ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  กลยุทธิ์ที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
.................................................................................................................................................................................... 

1.. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็น
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนท้ังส้ินประมาณ 1,029 คน มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวน
มากไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ 
 ทางโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการสาธารณูปโภคขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 2.2  เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 
                            สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 95 
  3.1.2 บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 95 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
  3.2.2 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 

        สาธารณูปโภค 
3.2.3 บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
 



 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 2565 ผู้อำนวยการ 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ต.ค. 2565 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 
3. ดำเนินงานตามโครงการ ต.ค. 2565 – ก.ย.2566 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ ก.ย. 2566 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
1.2 ออกสำรวจหาสถานท่ี 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล 
     โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 - - - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 ค่าไฟฟ้า 
2.2  ค่าน้ำประปา 
2.3 ค่าโทรศัพท์ 
2.4 ค่าอินทอร์เน็ต 

 
- 
- 
- 
- 

 
12,000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
12,000 

- 
- 
- 

  
12,000 

- 
- 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  12,000  12,000  12,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 12,000  12,000  12,000 

    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 

 

 



6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
    การใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างประหยัด 1. การสังเกต 

2. การตรวจสอบ 
3. การสอบถาม 

1. แบบรายงาน 
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 7.2 โรงเรียนบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสัมมนา ศึกษาดูงาน 
สนองนโยบาย  สพฐ.  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
                                          อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ/ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 มีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (3) กล่าว 

ไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนท้ังในด้านความคิด การทำงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น สามารถ
นำแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลกรท่ีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา การ
เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนจึงสงผลต่อนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาในทุกด้าน โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้นำความรู้จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
          2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรวีิทยา  ได้นำความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
          2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรวีิทยา  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน ประกอบด้วย 
 3.1.1  ผู้บริหาร           จำนวน    3  คน 
 3.1.2 ข้าราชการครู     จํานวน    57  คน 
                 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   10   คน 



3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการนำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ 
ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึก ตระหนักใน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และได้เห็น
ศักยภาพ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูจัดทําโครงการ 16 พ.ค. - 16 มิ.ย.2565 นายธวัชชัย   

2 วางแผนการดําเนินงาน สิงหาคม 2565 ฝ่ายบุคคล 

3 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

กันยายน 2565 นายธวัชชัย   

4 รายงานผลการสัมมนาศึกษาดูงาน 30  กันยายน 2565 ฝ่ายบุคคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ค่าจ้างเหมารถ 1 คันๆละ 10,000 
บาท 
 

 
10,000 

 

 
 

10,000 

 

 
 
 

10,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  10,000  10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สำรวจ แบบสำรวจ 

6.2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 

สอบถาม 

ประเมินการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเห็นศักยภาพ 
สามารถ   ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพด้านทักษะ ด้านความรู้และการนำไปปฏิบัติ จัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
          (นายธวัชชัย  เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง  ครู  
        
 
                                      
                                          ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวอริชนันท์ เช้ือชัยอนันต์) 
                                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

 ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุการศึกษา (ฝึก สอน สอบ) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม  2565  -   30 เมษายน  2566 

________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบันส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนทุกด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ
สอนทางการศึกษาเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ผลการปฏิบัติกิจกรรม หรือผลการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
 2.2 เพื่อจัดซื่อเอกสาร  วารสาร  กระดาษ  ส่ือการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
 2.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีทุกระดับช้ันต้ังแต่ช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมท้ังมีวัสดุอุปกรณ์ ส่ือผลงานนักเรียน
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค และตามวาระ โอกาสต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนและครูมีวัสดุทางการศึกษา อุปกรณ์ ส่ือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมช้ันเรียน การเผยแพร่ผลงานตลอดปีการศึกษา 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงให้คณะครูทราบ พฤษภาคม 2565 นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนภายในห้องเรียน 
พฤษภาคม 2565 ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนเพิ่มเติม

สนับสนุนห้องเรียน 
พฤษภาคม 2565 ครูประจำช้ัน/ประจำวิชา 

4 จัดซื้อหมึก กระดาษ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฝ่าย
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา งานวิชาการ 

5 ประเมินผลโครงการ เมษายน 2566 นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
6 รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการให้  คณะครู ทราบ

ผลการดำเนินโครงการ 
เมษายน 2566 นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 
รวม ตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 
1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรม 
1.3  ประชุมสรุปงาน 
1.4 สรุปและรายงานผล 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 จัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา 

  
 

 
308,800 

 
308,800 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   308,800 308,800   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   308,800 308,800   

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  
 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
2. ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียนด้วยส่ือ อุปกรณ์ ร้อยละ 100 

 
-การนิเทศภายใน 

 
-แบบนิเทศภายใน 



ผลลัพธ ์
1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีต้องใช้ส่ือ
อุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนได้
เต็มความสามารถ 
2. ครูมีการจัดทำส่ือ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบ
งาน ใบกิจกรรม และส่ือประกอบการเรียนการ
สอน 

 
-การนิเทศภายใน 

 
-แบบนิเทศภายใน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและนักเรียนมีส่ืออุปกรณ์เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 7.2 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 7.3 ครูและนักเรียนมีผลงาน ช้ินงานท่ีสร้างสรรค์สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ 
 7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านการประเมินทุกตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
( นางสาววจี  ช้อนผักแว่น) 

ตำแหน่ง ครู 
 
 
 

          (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

        (ลงช่ือ)................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
( นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ   แข่งขันทักษะวิชาการ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
จุดเน้น    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความสามารถและยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกวิตา  อ่องพิมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาจากผลการประเมินระดับชาติ  พบว่า  แนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ค่อนข้างต่ำ ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการท่ีจะพัฒนาประเทศ ในการนี้  จึงต้องหาแนวทางในการ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกด้าน ตลอดจนสามารถทำให้นักเรียนได้
ค้นพบความสามารถพิเศษของตน  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น  ต้องใช้กระบวนการการวัดผลประเมินผล โดย
นำข้อมูลที ่ได้จากการประเมินผล เพื ่อปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ 
ความสามารถของนักเรียนและใช้เป็นข้อมูลต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ อีกทั้งยังทำให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นได้   
            การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนี้  เป็นการส่งเสริมความท้าทาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วย  
โรงเรียนครบุรีวิทยา จึงเห็นว่าโครงการนี้มีความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
  
2.วัตถุประสงค ์
     2.1 สถานศึกษามีการจัดทำแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2 นักเรียนได้ร ับการพัฒนาการเร ียนการสอนในสาระหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     2.3  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.4  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 3 
     3.1.2 นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  อย่างน้อย 5 รายการขึ้นไป รวมทั้ง การแข่งขันในกิจกรรมอื่นๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ทำให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิชาการ มิถุนายน 2565 นางกวิตา อ่องพิมาย 
2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งท่ี 1 ตุลาคม 2565 หัวหน้าสายช้ัน 
3 กิจกรรมพิธีมอบเหรียญรางวัล ครั้งท่ี  1 ตุลาคม 2565 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งท่ี 2 มีนาคม 2565 และคณะครูทุกคน 
5 กิจกรรมพิธีมอบเหรียญรางวัล  ครั้งท่ี 2 มีนาคม 2565  
6 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการในระดับต่าง ๆ และ

หน่วยงานอื่น ๆท่ีจัด 
สิงหาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566           

 

7 นิเทศติดตาม 1 ครั้ง/ภาคเรียน  
8 สรุป /รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง /ภาค

เรียน 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ     เงินนอก รวม 
  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  
1 ก ิ จกรรมการแข ่ ง ขั น

ทักษะวิชาการ  
      

 1.1 ครั้งท่ี 1   10,000 10,000  10,000 
 1.2 ครั้งท่ี 2   10,000 10,000  10,000 
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 1   20,000 20,000  20,000 
2 กิจกรรมพิธีมอบเหรียญ

รางวัล 
      

 2.1 ค่าเหรียญรางวัล   20,000 20,000  20,000 
 2.2 ค่าอาหารว่าง  20,000  20,000  20,000 
 (หมายเหตุ:ใช้งบแลกเป้า)       
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 2  20,000 20,000 40,000  40,000 
3 ก ิ จกรรมการแข ่ ง ขั น

วิชาการในระดับต่าง ๆ
และหน่วยงานอื่น ๆท่ีจัด 

      

 3.1 ค่าท่ีพัก  20,000  20,000  20,000 
 3.2 ค่าอาหาร  20,000  20,000  20,000 
 3.3 ค่าพาหนะ  20,000  20,000  20,000 
 (หมายเหตุ:ใช้งบแลกเป้า)       
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3  60,000  60,000  60,000 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  80,000 40,000 120,000  120,000 

        ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
 



6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1.สถานศึกษามีการจัดทำแบบทดสอบท่ีมี -การประเมิน -แบบประเมินคุณภาพ 
มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน -การทดสอบ -แบบทดสอบ 
ในสาระหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย   
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ   
3.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก -การสังเกต -แบบสังเกต 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานท่ี   
เกี่ยวข้อง 
4.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 
-การสอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 3 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  อย่างน้อย 5 รายการขึ้นไป 
 7.3 นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ทำให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 
 
                                                      (ลงช่ือ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  ( นางกวิตา   อ่องพิมาย )                                     
                                                    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               ( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา   
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
    ความสามารถในการส่ือสาร        
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานวิชาการ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน    พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 
.................................................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเกิดการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี 
ทำให้นักเรียนรู้ไม่เท่าทันในยุคบริโภคนิยม วิ่งตามความเจริญทางด้านวัตถุอยากมีอย่างคนอื่น ทำให้สุรุ่ยสุร่ายใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดหนี้สินรุงรัง ประกอบอาชีพไม่พอใช้จ่าย ด้วยบุญของคนไทยท่ีมีพ่อหลวงพระราชทาน
ปรัชญาแก่ประชาชน ให้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้ยึดหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล หรือใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กรและชุมชน พื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังสามประการนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้แต่ในการประกอบ
อาชีพ การดำรงชีวิต หากนักเรียนมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้เข้าใจและดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน ทำให้เรารีบมือ
กับโอกาสและความเส่ียงในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ในการนี้โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการปลูกฝังการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดกับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มี
รายได้ระหว่างเรียนขึน้ ทำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับ
นักเรียน เป็นอาชีพท่ีนักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรยีน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับศักยภาพของตนเอง 
 2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหวา่งเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีของนักเรียนต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ีสนใจและเหมาะสม

กับศักยภาพของตนเอง ร้อยละ 100 
 3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์              

ร้อยละ 100 
 3.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ร้อยละ 90 
  



3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ีสนใจและเหมาะสม

กับศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับดีมาก 
  3.2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยู่

ในระดับดีมาก 
  3.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน

ระดับดีมาก 
 

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน พฤษภาคม  2565  นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ 

2. จัดทำโครงการ มิถุนายน  2565  

3. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน  2565  

4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ กรกฎาคม 2565  

5. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
     5.1  กิจกรรมขนมไทย 
     5.2  กิจกรรมน้ำสมุนไพร 
     5.3  กิจกรรมแปรรูปปลาร้า 
     5.4  กิจกรรมแปรรูปกล้วย 

สิงหาคม 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

6.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566  

7.  สรุปโครงการ มีนาคม 2566  

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 สำรวจสภาพปัญหา 
1.2 จัดทำโครงการ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.4 ประชุมวางแผน 
1.5 ดำเนินตามโครงการ 
1.6 ประเมินผล 
1.7 สรุปโครงการ 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 - - - - - - 
 



ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ 
     ทำขนมไทย  
2.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ 
     ทำน้ำสมุนไพร 
2.3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ 
     ทำแปรรูปปลาร้า 
2.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ 

ทำแปรรูปกล้วย 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

3,000 
 

1,500 
 

3,000 
 

2,500 

 
 

3,000 
 

1,500 
 

3,000 
 

2,500 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

3,000 
 

1,500 
 

3,000 
 

2,500 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 2 - - 10,000 10,000 - 10,000 

รวมเงินท้ังส้ิน - - 10,000 10,000 - 10,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

1.  ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 
    ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ีสนใจและ    
    เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.  ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้ 
     ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

- การสัมภาษณ์ 
- รายได้จากการจำหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

3.  ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 
     จิตสำนึกท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ีสนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 

7.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจิตสำนักท่ีดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

             ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ) 
           ครชูำนาญการพิเศษโรงเรียนครบุรีวิทยา           
 
     
 

               ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา          
  
     
 

              ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2565  -   31 มีนาคม  2566 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงาน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
โรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 ด้วยเหตุนี่โรงเรียนวิทยาจึงได้จัดทำโครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 
 2.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 2.3 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น               
ร้อยละ 100 
  3.1.2 ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น 
ร้อยละ 100 
   

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
  3.2.2 ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
   
 
 
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พ.ค.65 - มี.ค.66 นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
2 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.65 - มี.ค.66  
3 ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.65 - มี.ค.66  
4 รายงานผล/ประเมินผลโครงการ พ.ค.65 - มี.ค.66  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 
1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรม 
1.3  ประชุมสรุปงาน 
1.4 สรุปและรายงานผล 
 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

  
50000 

  
50000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  50000  50000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50000  50000   

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
    วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 
100 

1.การสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
2.การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 

   ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานคิดเป็น
ร้อยละ 100 

  

ผลลัพธ ์
   วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 
1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 

 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 

   ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

  

   
   

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 
 7.2 มีวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 7.3 มีครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาววจี  ช้อนผักแว่น) 

ตำแหน่ง ครู 
 
 

          (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

        (ลงช่ือ)................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
( นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 



ชื่อโครงการ   ค่าซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้าง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายมนัสพงษ์   มีสูงเนิน 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ถูกวิธี จึงส่งผลให้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรม  นอกจากนี้นักเรียนจำนวนหนึ่งยงัมีพฤติกรรมชอบทำลายวัสดุ อุปกรณ์ภายในโรงเรียนส่ิงก่อสร้างอีก
ด้วย ปัญหาดังกล่าวโรงเรียนได้ทำการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ยังไม่เพียงพอต่อนักเรียนท่ีมีจำนวนมากและได้
มีการใช้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังโรงเรียนยงัได้ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายในโรงเรียนท่ีดีให้กับเด็ก
นักเรียนได้เพียงบางส่วน ส่งผลให้โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีมีความสำคัญทางด้านสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนอยู่เหมือนเดิม 

ดังนั้น โครงการค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างจึงถือว่าเป็นโครงการท่ีโรงเรียนครบุรีวิทยา เห็นว่ามีความจำเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องพัฒนาท้ังสถานท่ีและผู้ใช้ทุกคน เพื่อต้องการพัฒนาให้ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อต้องการ
กระตุ้นผู้ใช้ส่ิงก่อสร้างให้มีสุขนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะท่ีจะช่วยกันพัฒนาและดูแลส้วมให้สะอาด
น่าใช้อยู่เสมอ รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนด้วย  โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดให้มี
โครงการค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปรับปรุงดูแลส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด น่าดู น่าใช้ 
2.2 เพื่อจัดส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนให้เพียงต่อจำนวนนักเรียนและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด

ร่มรื่น มีบรรยากาศ   น่าดู น่าใช้ ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน  
            2.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนอย่างถูกสุขลักษณะนำแบบอย่างไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียนได้รับความรู้ด้านการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี และได้พัฒนาส่ิงก่อสร้างใน
โรงเรียนตามมาตรฐาน (HAS) ร้อยละ 80 
                 3.1.2. โรงเรียนมีส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนเพียงพอต่อครู นักเรียน ผู้ท่ีมาใช้บริการสถานท่ีโรงเรียน และ
มีเครื่องอานวยสะดวกภายในครบและพร้อมใช้ ห้องส้วมสะอาดและไม่มีกล่ิน 
                 3.1.3. คณะครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน
ร่วมกันร้อยละ 80 



           3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องการใช้ส่ิงก่อสร้างในโรงเรียนอย่างถูกสุขลักษณะ  
ร้อยละ 80 
                   3.2.2. โรงเรียนครบุรีวิทยามีส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน ครูและนักเรียนท่ีได้มาตรฐานส่ิงก่อสร้างใน
โรงเรียนไทยระดับประเทศ (HAS)  ร้อยละ 100 
                  3.3.3. ครู นักเรียน ผู้ท่ีมาใช้บริการสถานท่ีโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อส่ิงก่อสร้างในโรงเรียน 
ร้อยละ 80 
  
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ ต.ค.65 นายมนัสพงษ ์
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ช้ีแจง  มอบหมาย  แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงนโยบาย  ความจำเป็น 
  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทำกิจกรรม   

ต.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5 ดำเนินการตามแผน พ.ย.65– ก.ย.66 นายมนัสพงษ ์
6 ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

พ.ย.65– ก.ย.66 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

7 สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ  ตามลำดับ ก.ย.66 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  
1.1 งานซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
ภายในอาคารภายนอกอาคาร 
1.2 งานงานซ่อมแซมปรับปรงุ
พื้นถนนภายในโรงเรียน 
1.3 งานซ่อมแซมปรับปรุงตัว
อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
1.4 งานซ่อมแซมปรับปรุงรัว้
และประตูโรงเรียน 
1.5 งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
น้ำประปาน้ำด่ืมน้ำใช้ 

 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

90,000 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

90,000 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 

- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

90,000 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - 90,000 90,000 - 90,000 



2 กิจกรรมท่ี 2  
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - - - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 90,000 90,000 - 90,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนมีส้วมเพียงพอสำหรับนักเรียนและมภีูมิทัศน์สะอาดสวยงาม น่าดู น่าใช้  

7.2 ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานท่ีภายในโรงเรียน 
7.3  โรงเรียนมีส่ิงก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
            (นายมนัสพงษ์   มีสูงเนิน)                           
   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

     
     
 
                                             ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายศิรภัค     แสไพศาล) 

     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

 ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาด สวยงาม 
2. มีการจัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. นักเรียน ครูทุกคนได้ร่วมโครงการ 

1. การสังเกต 
2. การตรวจสอบ 
3. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

1.. แบบสังเกต 
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบบันทึกผลการ 
   ปฏิบัติงานของนักเรียน 
 



ชื่อโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนกลุ่มวิชาต่างๆ ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธิ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

สนองกลยุทธิ์โรงเรียน ช้อ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแบบมี 
วิจารณาญาณ 

สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ในชีวิตจริง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุด 
ระยะเวลาดำเนินการ     มิถุนายน  2565 – เมษายน  2566 
………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 การเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การ
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสู่
มาตรฐานสากล 
 ดนตรีไทยและนาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีสืบทอดยาวนาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอนุรักษสื์บ
สานให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมความรู้ หล่อหลอมและจรรโลงสุขภาวะด้านอารมณ์ จิตใจ ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักดนตรีไทยสามารถเล่นเพลง และจัดการแสดงได้ถูกต้องเป็นระบบมีความพร้อมเพรียงกัน 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนนาฏศิลป์สามารถทำการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์และมี
ความสวยงามพร้อมเพียงกัน 
 2.3 เพื่อให้นักดนตรีไทยและนักเรียนนาฏศิลป์มีความสามัคคี มีวินัยในการฝึกฝน และทำการแสดงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีวงดนตรไีทยและมีนักเรียนนาฏศิลป์ท่ีมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักดนตรีไทยโรงเรียนครบุรีวิทยา  จำนวน  12  คน 
  3.1.2 นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนครบุรีวิทยา  จำนวน  16  คน 
 
 
 



 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักดนตรีไทยสามารถเล่นเพลงและจัดการแสดงได้ถูกต้องเป็นระบบมีความพร้อมเพรียงกัน 
  3.2.2 นักเรียนนาฏศิลป์สามารถทำการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์และ
มีความสวยงามพร้อมเพียงกัน 
  3.2.3 นักดนตรีไทยและนักเรียนนาฏศิลป์มีความสามัคคี มีวินัยในการฝึกฝน และทำการแสดงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการ 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 2565 นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุด 
3. ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 2565 – เม.ย..2566 นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุด 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ เม.ย.2566 นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุด 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
1.2 ออกสำรวจหาสถานท่ี 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล 
     โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 - - - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
10,000 

  
10,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 10,000 - - 10,000  10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000  10,000 

    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 

 



6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
    1.นักดนตรีไทยสามารถบรรเลงเพลงต่างๆได้ 
     2.นักเรียนนาฏศิลป์สามารถแสดงนาฏศิลป์
ไทยได้ 

4. การปฏิบัติ 
5. การตรวจสอบ 
6. การสอบถาม 

 

4. แบบรายงาน 
5. แบบตรวจสอบ 
6. แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักดนตรีไทยสามารถเล่นเพลงได้ถูกต้องตามระบบ มีความพร้อมเพรียงกันไพเราะและมีประสิทธิภาพ
ในเกณฑ์ดี – ดีมาก 
 7.2 นักเรียนนาฏศิลป์สามารถทำการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์และมีความ
สวยงามพร้อมเพียงกันในเกณฑ์ดี – ดีมาก 
 7.3 นักดนตรีและผู้เรียนนาฏศิลป์มีความสามัคคี มีวินัยในการฝึกฝน และทำการแสดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุด) 

ตำแหน่ง ครู 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

 



ชื่อโครงการ   ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 1 .การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3.1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ 
                                        เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ/ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   (หรือโครงการใหม่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนานักเรียนและบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อ
การเปล่ียนแปลงองค์กร การแข่งขัน การเข้าร่วมการทดสอบ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ เป็นวิธีการหนึ่งในการ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง การแข่งขันยุคใหม่ ร่วมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในการเดินทางเพื่อเข้าแข่งขัน อรบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จำเป้น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและบุคลกรในการทำส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ทางโรงเรียน และเป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดระเบียกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานท่ัวไปประเภท ง. เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91ง วันท่ี 2 สิงหาคม 2550 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 3 สิงหาคม 
2550  

ดังนั้นโรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมให้กับนักเรียนและบุคลกร และมีความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลกร ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา การแข่งขันต่างๆ  
2.2. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ 
2.3. เพื่อสนับสนุน การพัฒนาบุคลกรและนักเรียน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  บุคลากรได้รับสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ร้อยละ 80 

  3.1.2  มีการเบิกจ่ายเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ตามระเบียกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง ร้อย 100          

 
 
         



3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
                 3.2.2 การเบิกจ่ายเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ตามระเบียกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
              
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูจัดทําโครงการ มิ.ย.2565 นายธวัชชัย ,ฝ่ายบุคคล 

2 วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565 ฝ่ายบุคคล 

3 จัดโครงการเสริมสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก 
พาหนะ 

มิ.ย.2565 - มี.ค 2566 ฝ่ายบุคคล 

4 รายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 นายธวัชชัย ,ฝ่ายบุคคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ค่าเบ้ียเล้ียง  ตามระเบียบท่ี

เบิกจ่ายได้จริง 
 

 
 

 

 
10,000 

 
 

  
10,000 

 
 

  
10,000 

 
 

 1.2 ค่าเช่าท่ีพัก ตามวงเงินท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 
 

 10,000 
 
 

 10,000 
 
 

 10,000 
 
 

 1.3 ค่าพาหนะ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 5,000  5,000  5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,000  25,000  25,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

 

 

 

 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ 
 7.2  บุคลากรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ เพื่อเข้าร่วมอบรม  สัมมนา เข้า
แข่งขัน และนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

    ตำแหน่ง ครู  
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 บุคลากรได้รับ สวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง 
ท่ีพัก พาหนะ  ตามระเบียกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 
6.2 ความพึงพอใจความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัด
โครงการ 

1.การสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

2.การสังเกต 

3.การนับจำนวนครั้ง 

 

แบบสอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบบันทึกการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



ชื่อโครงการ  ค่าวัสดุสำนักงาน  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                               คุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววจี ช้อนผักแว่น 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565  -   เมษายน  2566 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ  เพื่อการขับเคล่ือนกล
ยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และภาระงานตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการขั้นพืน้ฐานมอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพตามท่ีชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดทำโครงการค่าวัสดุสำนักงานขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานในกรอบงาน
ตามท่ีกำหนด 

 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน 
 2.2  เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ ได้สอดคล้องกับนโยบาย     
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ประโยชน์วัสดุต่างๆต่อองค์กรและการจัดการเรียนการสอน 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงให้คณะครูทราบ พฤษภาคม 2565 นางสาววจี ช้อนผักแว่น 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในสำนักงาน ตลอดปีการศึกษา  

3 ประเมินผลโครงการ ตลอดปีการศึกษา  

4 รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา  

 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 
1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรม 
1.3  ประชุมสรุปงาน 
1.4 สรุปและรายงานผล 
 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน 
 

  
160,000 

  
160,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  160,000  160,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  160,000  160,000   

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
วัสดุสำนักงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งานคิดเป็นร้อยละ 100 

1. การสอบถามความพึงพอใจ 1. แบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์   
การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอ 
  7.2 การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
 7.3 โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ ได้สอดคล้องกับนโยบาย    
 
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาววจี ช้อนผักแว่น) 

ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

            (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค แสไพศาล) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

          (ลงช่ือ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์ พรชีวโชติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 1 .การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3.1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ 
                                        เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชขัย  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนานักเรียนและบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อ

การเปล่ียนแปลงองค์กร การแข่งขัน การเข้าร่วมการทดสอบ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ เป็นวิธีการหนึ่งในการ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง การแข่งขันยุคใหม่ ร่วมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในการเดินทางเพื่อเข้าแข่งขัน อรบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จำเป้น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนและบุคลกรในการทำส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ทางโรงเรียน และเป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดระเบียกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานท่ัวไปประเภท ง. เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91ง วันท่ี 2 สิงหาคม 2550 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 3 สิงหาคม 
2550  

ดังนั้นโรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้ดำเนินโครงการค่าวัสดุเช้ือเพลิงเพื่อใช้สำหรับรถสองแถวโรงเรียน ในการ
ใช้เพื่อเดินทางทำกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน และมีความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง นี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงเพื่อใช้สำหรับรถสองแถวโรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน 
2.2. เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ 
2.3. เพื่อสนับสนุน การพัฒนาบุคลกรและนักเรียน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  เบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงเพื่อใช้สำหรับรถสองแถวโรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน 
ร้อยละ 80 

  3.1.2  มีการเบิกจ่ายเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง ตามระเบียกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง ร้อย 100          

 
         



3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
                 3.2.2 การเบิกจ่ายเบิกจ่ายสวัสดิการค่าวัสดุเช้ือเพลิง ตามระเบียกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
              
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูจัดทําโครงการ มิ.ย.2565 นายธวัชชัย ,ฝ่ายบุคคล 

2 วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565 ฝ่ายบุคคล 

3 จัดโครงการเสริมสวัสดิการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก 
พาหนะ 

มิ.ย.2565 - มี.ค 2566 ฝ่ายบุคคล 

4 รายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 นายธวัชชัย ,ฝ่ายบุคคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.4 ค่าจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง  ตามท่ี

เบิกจ่ายได้จริง 
 

 
 

 

 3,000 3,000  3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   3,000 3,000  3,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 

 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงเพื่อใช้
สำหรับรถสองแถวโรงเรียน ในการ
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียน  ตามระเบียกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ 
 
6.2 ความพึงพอใจความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัด
โครงการ 

1.การสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

2.การสังเกต 

3.การนับจำนวนครั้ง 

 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบบันทึกการเบิกจ่าย
งบประมาณ 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงตาม  ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ 
 7.2  บุคลากรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการค่าเบิกจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิง เพื่อเข้าร่วมอบรม  สัมมนา เข้า
แข่งขัน และนำช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง  ครู  
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ยา) 
สนองกลยุทธ์ศาสตร์  สพฐ. ข้อท่ี 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปณาลี  รุจอุดมพร 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิง่ขึ้นหากผู้เรียนมีความพร้อมท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ท่ีดี  

จิตใจท่ีสงบ พร้อมท่ีจะเปิดกว้างรับรู้ส่ิงต่างๆได้ดี  ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ย่อมนำมา 
ซึ่งสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง ส่ิงเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นต้ังแต่เด็ก  ดังนั้นการดูแลสุขภาพของเด็กในวัยเรียนจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ปัญหาความเจ็บป่วยของนักเรียนมีผลอย่างมากต่อการเรียนการสอน  การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของ 
นักเรียนในโรงเรียน  ครูต้องดูแล ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพ  
สุขนิสัย  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมสุีขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี โรงเรียนสะอาด   
และมีความปลอดภัย ดังนั้นโรงเรียนครบุรีวิทยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหม้ีเวชภัณฑ์ยา-เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนครบุรีวิทยา 
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความ 

ปลอดภัย                                                                                                                       
2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 มีเวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 96 ท่ีมีคุณภาพให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนคร
บุรีวิทยา 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 96 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 96 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
และโรคอื่นๆได้ 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนครบุรีวิทยาร้อยละ 96 ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ยา
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 3.2.2 นักเรียนทุกระดับช้ันมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ได้มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ในระดับดี 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับช้ันสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีในระดับดี 



 3.2.4 นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
และโรคอื่นๆได้ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 

 
พ.ค. 65 

 
นางปณาลี  รุจอุดมพร 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 65 นางปณาลี  รุจอุดมพร 

3 ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ยา 
 

 
พ.ค. 65 – มี.ค. 66 

 
นางปณาลี  รุจอุดมพร 

3.2 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปร ุ

3.3 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

3.4 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัย
ด้านอาหาร(อย.น้อย) 
 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปร ุ

3.5 กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
และการควบคุมโรคต่างๆ 
 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางปณาลี  รุจอุดมพร 

3.6 บริการสุขภาพอนามัยและสุขภาพ ปาก 
ฟัน สะอาดแข็งแรง     

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางปณาลี  รุจอุดมพร 
นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปร ุ
 

3.7 ช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ครูประจำช้ัน 

3.8 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย     พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

4 ประเมินผลโครงการ มี.ค. 66 นางปณาลี  รุจอุดมพร 
 

5 สรุปผลโครงการ มี.ค. 66 นางปณาลี  รุจอุดมพร 

 
 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1   
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยา 

 
- 

 
- 

 
12,000 

 
12,000 

 
- 

 
12,000 

2 กิจกรรมท่ี  2 
กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 กิจกรรมท่ี  3  
กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 กิจกรรมท่ี  4  
กิจกรรมโภชนาการและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร(อย.น้อย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 กิจกรรมท่ี  5 
กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออกและการควบคุมโรค
ต่างๆ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 กิจกรรมท่ี  6 
บริการสุขภาพอนามัยและสุขภาพ 
ปาก ฟัน สะอาดแข็งแรง     

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมท่ี  7 
ช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 กิจกรรมท่ี  7 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย     

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - - 12,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยา-เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากร
อย่างพอเพียง 
 7.2 นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 7.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนครบุรีวิทยา มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง   
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
         (นางปณาลี  รุจอุดมพร)                           

                                      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนครบุรีวิทยา 
         
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายศิรภัค  แสไพศาล) 
                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

- ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม              
- แบบประเมิน 

2. นักเรียนได้รับวัคซีนตามท่ีกำหนด - ตรวจสอบ - แบบบันทึก 
3. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ัง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

- ตรวจวัด - แบบบันทึก 

4. ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึก 
-  แบบประเมิน 

5. ผู้เรียนรู้จักเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

- ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จัก
ควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความ
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ 

- ตรวจสอบ 
- สอบถาม 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึก 
-  แบบประเมิน 



ชื่อโครงการ   วัสดุหนังสือวารสารตำรา(หนังสือห้องสมุด) 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
     การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 

 1.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนครบุรีวิทยายังมีจำนวนหนังสือไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  และผู้บริหาร  ได้เห็นความสำคัญของ
การอ่าน มีนิสัยรักการอ่านมากข้ึนและให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย  สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ  มีพื้นท่ีอเนกประสงค์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  มีบรรยากาศ
ท่ีสร้างสรรค์เพลิดเพลิน อันจะนำไปสู่พลังแห่งจินตนาการ  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรห้องสมุดให้เพียงพอ
และเห็นสมควรปรับปรุงให้มีโครงสร้างและรูปแบบท่ีน่าใช้บริการ 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องสมุดได้มาตรฐาน  เป็นแหล่งบริการในการศึกษาค้นคว้าแก่ นักเรียน ครู 
และชุมชน 

2.  เพื่อให้สถานศึกษามีหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
3.  เพื่อให้ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
5.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
7.  เพื่อให้นักเรียน ครูใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา  ได้เข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มข้ึน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1โรงเรียนครบุรีวิทยามีห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน  มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน ครู
และชุมชน 

 3.2.2ครูและนักเรียนใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.2.3นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.2.4นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  



4.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน พ.ค. 2564 ฝ่ายวิชาการ 
2 เสนอโครงการ พ.ค. 2564 ฝ่ายวิชาการ 
3 ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 

1.จัดซื้อหนังสือและทรัพยากรห้องสมุด 
2.จัดกิจกรรมห้องสมุด 
         -   กิจกรรมเพื่อนคู่คิดในการอ่าน 
         -   กิจกรรมบันทึกการอ่าน   
          -  กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ท่ัวไป 
          -  กิจกรรมจินตนาการอ่าน  
         -   กิจกรรมวาดภาพจากการอ่าน 
          -  กิจกรรมตะกร้าหนังสือ 

 
พฤษภาคม 2565 - 

มีนาคม 2566 

ฝ่ายวิชาการ  
งานห้องสมุดและคณะครู  

4 นิเทศติดตาม ภาคเรียนละ  1 ครั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
5 สรุป - รายงานผลตามโครงการ ส้ินปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการและงานห้องสมุด 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
1.2 เสนอโครงการ 
1.3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
1.4 นิเทศติดตาม 
1.5 รายงานผลตามโครงการ 

 
 
 

     

รวมเงินกิจกรรมที่ 1       
2 กิจกรรมท่ี  2 จัดกิจกรรม 

2.1 จัดซื้อหนังสือห้องสมุด 
 
- 

 
- 

 
20,000 

 
20,000 

  
20,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - - 20,000 20,000 - 20,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 - 20,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



6.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1.สถานศึกษามีห้องสมุดได้ 
   มาตรฐาน เป็นแหล่งบริการ 
   ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู 
   และนักเรียนและชุมชน 
2. สถานศึกษามีหนังสือและ 
    ทรัพยากรห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
3. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
   ห้องสมุดตลอดปี  

 
สังเกต /สอบถาม 

 
 
 

ตรวจสอบ 
 

ตรวจผลงาน 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
 
 

ทะเบียนหนังสือ 
 

ช้ินงานกิจกรรม 

ผลลัพธ์   
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด 
   ประโยชน์ 
3. นักเรียนมีทักษะในการ 
    แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. นักเรียนครูใช้บริการ 
   ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   และจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 

 
ตรวจสอบ 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

 
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษามีห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน  เป็นแหล่งบริการในการศึกษาค้นคว้าแก่ นักเรียน ครู 
และชุมชน 

7.2 .  สถานศึกษามีหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
  7.3 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
  7.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  

7.5 นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. 6 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
7.7  นักเรียน ครูใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  (ลงช่ือ)..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์) 

                         ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
   
 
 

   (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

 
 
 

  (ลงช่ือ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ข้อท่ี  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ   

                                                        การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตฐาน และลด ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา                                           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย เสยกระโทก ,นายนัฐพงษ์  แถมนา 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 

4  การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจากการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนาระบบการ
ทำงานของสำนักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำเป็นได้รับการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปัจจุบันโรงเรียนครบุรีวิทยา มเีครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย    
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปกรมกลุ่มประสบการณ์ นี้ขึ้น เพื่อใช้พัฒนาความสามารถของ
นักเรียนและบริหารงานโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2. 1. เพื่อจัดหาส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 
         2.2. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน  
             2.3 เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน/โปแกรมกลุ่มประสบการณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

 3.1.1  ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน จำนวน 50 เครื่อง 
 3.1.2  มีส่ือการเรียนการสอน/โปแกรมกลุ่มประสบการณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครบทุก

สาระการเรียนรู ้
          
 
 



       3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
                3.2.3  มีส่ือการเรียนการสอน/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครบทุก
สาระการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ ร้อยละ 90 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหานำเสนอ

โครงการ ขออนุมัติ 
พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย  

2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน / มอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 2565 นายนัฐพงษ ์

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. 1      จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือเทคโนโลยีการ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ ระบบ  ICT 
          -                    ซ่อมคอมพิวเตอร ์
           -                    ส่ือการเรียนการสอน/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ตลอดปีการศึกษา 

2565 

นายธวัชชัย, 
นายนัฐพงษ ์

4. สรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566 นายนัฐพงษ ์

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ส่ือเทคโนโลยี  การ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ ระบบ  ICT 

 
 

 

  
 
 

20,000 

 
 
 

20,000 

  
 
 

20,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   20,000 20,000  20,000 

2 กิจกรรมที่  2. จัดหา ส่ือการเรียนการ
สอน /โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์
สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

   
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

  
 
 

10,000 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   10,000 10,000  10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)   30,000 30,000  30,000 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 
 7.2  นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณ และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.3  สถานศึกษามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถให้บริการสารสนเทศแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้
ท่ีให้ความสนใจ 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        ( นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง ครู  
     
     
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 ( นายศิรภัค    แสไพสาล ) 
                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  การ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ร้อยละ 90 

6.2 ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน จำนวน 50 
เครื่อง 
6.3  ส่ือการเรียนการสอน/โปรแกรมกลุ่ม
ประสบการณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ทุกกลุ่มสาระ  

- รายงานผล 
- ประเมินผล 

- แบบรายงานผล 
- แบบประเมินผล 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบบันทึกการซ่อม 
- แบบขอติดต้ัง บันทึก
ข้อความ 
-ทะเบียนส่ือและโปรแกรม 



ชื่อโครงการ   ค่าวัสดุกีฬา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตรและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำ
เป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   
มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด  
 ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของสังคมท่ีให้ความรู้และวิธีท่ีจะทำให้ผู้เรียนท่ีกำลังเป็นเยาวชนของชาติ 
ได้มีออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธหีนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองและสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง อุปกรณ์กีฬาก็
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจำเป็นในการเสริมสร้างให้นักกีฬา ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะของนักกีฬาแต่ละประเภทให้บรรลุถึง
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉล่ียตามเกณฑ์  
 2.2 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
 2.3 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีให้กับนักเรียน  
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนครบุรีวิทยาทุกคน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉล่ียตาม
เกณฑ์  
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 20 พ.ค. 65  

2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการจัดซื้อ 10 มิ.ย. 65  

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงบประมาณท่ีกำหนด 20 มิ.ย. 65  

4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการ 30 มี.ค. 66  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
งบประมาณท่ีกำหนด 
 

 
- 

 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1       
2 กิจกรรมท่ี  2 

2.1  ค่าวิทยากร 
2.2  ค่าอาหารกลางวัน 
2.3  ค่าอาหารว่าง 
 
(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

      

รวมเงินกิจกรรมที่ 2       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   30,000 30,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉล่ีย
ตามเกณฑ์ 
 
 

1. ใช้แบบทดสอบ 

2. สังเกต 

1. ฝึกทักษะ 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7. 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉล่ียตามเกณฑ์  
 7.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
 7.3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
      (นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์)                           

                                        ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายศิรภัค  แสไพศาล) 
                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตรและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการจัด 

การศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องกติกา วิธีการเล่นของกีฬาประเภทต่างๆ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกีฬา ท้ังนักกีฬาและกองเชียร์ 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงจัดทำโครงการ กรกฎาคม 2565 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

2 กำหนดแผนปฏิบัติงาน กรกฎาคม 2565 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม/มอบหมายงาน กรกฎาคม 2565 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

4 ดำเนินงานตามแผนงาน กันยายน 2565 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

5 ประเมินสรุป/รายงานผล กันยายน 2565 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ 

 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
1.1 รางวัลนักกีฬา 
1.2 ค่าสนับสนุนสี 
1.3 ค่าเครื่องแต่งกายเชียร์ลีดเดอร์
โรงเรียน 
1.4 ค่าเต็นท์ 
1.5 ค่าเครื่องเสียง 
1.6 ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขัน 
1.7 ค่าวัสดุจัดทำถ้วยรางวัล/สูจิบัตร 
1.8 ค่าอาหารว่างแขกร่วมงาน 

 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 
4,000 
4,000 
1,000 

 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 

  
4,000 
4,000 
1,000 

 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 2,000 12,000 1,000   15,000 
2 กิจกรรมกีฬากลุ่ม 

2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถนักกีฬา 
2.2 ค่าอาหารว่าง/น้ำด่ืม นักกีฬา/
เชียร์ลีดเดอร์/กองเชียร์/คร ู
2.3 ค่าเครื่องแต่งกายของขบวน
พาเหรด 
2.4 ค่าป้ายติดแสตนเชียร์ 
2.5 ค่ายานวด/น้ำมันมวย 
2.5 ค่าสนับสนุนกลุ่ม 

 
 

 
1,000 
5,000 

 
3,000 

 
 

1,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 

3,500 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  11,500 3,500   15,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 23,500 4,500   30,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

การตอบแบบสอบถามของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
 7.2 นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว 
 7.3 นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องกติกา วิธีการเล่นของกีฬาประเภทต่างๆ 
 7.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
                                        (นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์)                           
                                         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
     
     
 
 
                                         ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายศิรภัค แสไพศาล) 
                                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    ค่าสาธารณูปโภค 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  กลยุทธิ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  กลยุทธิ์ที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
.................................................................................................................................................................................... 

1.. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็น
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนท้ังส้ินประมาณ 1,029 คน มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวน
มากไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ 
 ทางโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการสาธารณูปโภคขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 2.2  เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 
                            สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 95 
  3.1.2 บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ 95 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
  3.2.2 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 

        สาธารณูปโภค 
3.2.3 บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
 
 



4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 2565 ผู้อำนวยการ 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ต.ค. 2565 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 
3. ดำเนินงานตามโครงการ ต.ค. 2565 – ก.ย.2566 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ ก.ย. 2566 นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.3 ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
1.2 ออกสำรวจหาสถานท่ี 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล 
     โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1 - - - - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 ค่าไฟฟ้า 
2.2  ค่าน้ำประปา 
2.3 ค่าโทรศัพท์ 
2.4 ค่าอินทอร์เน็ต 

 
- 
- 
- 
- 

 
330,000 
250,000 
5,000 
15,000 

 
 

 
312,000 
220,000 
2,000 
16,000 

  
312,000 
220,000 
2,000 
16,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  600,000  600,000  600,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 600,000  600,000  600,000 

    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
    การใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างประหยัด 7. การสังเกต 

8. การตรวจสอบ 
9. การสอบถาม 

7. แบบรายงาน 
8. แบบตรวจสอบ 
9. แบบสอบถาม 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 7.2 โรงเรียนบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางวนิดา  กาญจนพฤฒิพงศ์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  สนทนาศิษย์-ลูก  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอาทิตยา  กงศรี 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม  2565  -   31 มีนาคม  2566 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไป มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ท้ังส่ิงเสพติด ปัญหาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ และสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะผลกระทบกับนักเรียน ซึ่งจะมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
  ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการสนทนาศิษย์-ลูก 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้ปกครองของนักเรียนและครูประจำช้ันได้มีการประชุมกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.2 เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองกับครูประจำช้ัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้นและมีความประพฤติท่ีเหมาะสมกับวัย 
  3.1.2 .ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นและครูมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ปกครอง 
 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้ปกครองและครูได้พบและทำความรู้จักกันและกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดระหว่างบ้านและโรงเรียน 
  3.2.2 เพื่อเป็นการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการอบรมนักเรียนแก่
ผู้ปกครอง 
  3.2.3 เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปกครองและครู ในเรื่องการ
เรียนการสอนและการดูแลนักเรียน 
 
 
 



4.กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 .ประชุมเสนอโครงการ พ.ค.65 , พ.ย.65 นางอาทิตยา  กงศรี 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน พ.ค.65 , พ.ย.65  
3 ดำเนินงานตามโครงการ มิ.ย.65 , พ.ย.65  
4 ติดตามประเมินผล ก.ค.65 , ธ.ค.65  
5 สรุปผลและรายงานผลตามโครงการ ก.ค.65 , ธ.ค.65  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 
1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรม 
1.3  ประชุมสรุปงาน 
1.4 สรุปและรายงานผล 
 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 เหมาจ่ายกิจกรรม  
 
 

  
20,000 

  
20,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  20,000  20,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  20,000   

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
  
 
 
 
 
 
 
 



6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
1.ผู้ปกครองของนักเรียนและครูประจำช้ันได้มี
การประชุมกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้ปกครอง กับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองกับครู
ประจำช้ัน 

1.การสังเกต    
2.การสัมภาษณ์ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ ์   
1.นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้นและมี
ความประพฤติท่ีเหมาะสมกับวัย 
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในด้านการจัดการ
เรียนการสอนดียิ่งขึ้นและครูมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้ปกครอง 

1.การสังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
3.ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินการ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและมีความประพฤติท่ีเหมาะสมกับวัย 
 7.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น 
 7.3 ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางอาทิตยา กงศรี) 

ตำแหน่ง ครู 
 
 
 

          (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

        (ลงช่ือ)................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
( นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 



ชื่อโครงการ   ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ข้อท่ี  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ   

                                                        การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตฐาน และลด ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา                                           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ/ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   (หรือโครงการใหม่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย เสยกระโทก ,นายนัฐพงษ์  แถมนา 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 4  

การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  นอกจากจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแล้ว  ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการก็เป็นส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ปัจจุบันโรงเรียนครบุรีวิทยา มเีครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย    
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการจัดซ่อมบำรุง ส่ือเทคโนโลยีและการบริหารจัดการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2. 1. เพื่อจัดหาส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 
         2.2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
          2.3. เพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet  เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการบริหารจัดการ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1  ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน จำนวน 50 เครื่อง 
 3.1.2  มีอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพภาพ   เพิ่มจุดบริการ งานอินเตอร์เน็ต จำนวน  20 จุด 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการใช้งาน งานอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 80 
                3.2.3  สถานศึกษามีส่ือทางเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 90 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหานำเสนอ

โครงการ ขออนุมัติ 
พฤษภาคม 2565 

  

นายธวัชชัย  

2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน / มอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบ 
 

พฤษภาคม 2565 นายนัฐพงษ ์

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. 1      จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือเทคโนโลยี  การ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ ระบบ  ICT 
          -                    ซ่อมคอมพิวเตอร ์
           -                    จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 

ตลอดปีการศึกษา 

2565 

นายธวัชชัย,นายนัฐ
พงษ ์

4. สรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566 นายนัฐพงษ ์

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.6 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสาร
เพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ ระบบ  ICT 

 

 
 

 

  
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

  
 
 

10,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   10,000 10,000  10,000 

2 กิจกรรมที่  2 

2.1 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

   
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

  
 
 

15,000 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   15,000 15,000  15,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   25,000 25,000  25,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 
 7.2  นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณ และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.3  สถานศึกษามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถให้บริการสารสนเทศแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้
ท่ีให้ความสนใจ 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
       ( นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

                                                      ตำแหน่ง  ครู  
     
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายศิรภัค    แสไพศาล) 
                                       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  การ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ร้อยละ 90 

6.2 ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน จำนวน 50 
เครื่อง 
6.3  มีอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพภาพ   
เพิ่มจุดบริการ งานอินเตอร์เน็ต จำนวน  
20 จุด 
  

- รายงานผล 
- ประเมินผล 

- แบบรายงานผล 
- แบบประเมินผล 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบบันทึกการซ่อม 
- แบบขอติดต้ัง บันทึก
ข้อความ 



ชื่อโครงการ   วันสำคัญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อ 8 ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธิ์ที่ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก  
ระยะเวลาดำเนินการ               พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม  2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีต มีวันสำคัญ 

ต่าง ๆ  มากมายท่ียึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึก
ในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม
ท่ีดีงามของไทย และการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรม
ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มี
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึง่เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีของโรงเรียนและของ
ประเทศชาติ 

2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป็นไทย 

2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 2.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ อื่นๆได้มีส่วน
ร่วมได้อย่างท่ัวถึง 
  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวนัสำคัญต่าง ๆ  
       3.1.2 คณะครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1  คณะครูและนักเรียนร้อยละ 100  ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
       3.2.2  นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 



4. กิจกรรมและการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงการดำเนินกิจกรรม พ.ค. 65  นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. 65 นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก 

3 ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 65 – มี.ค. 66 คณะครูโรงเรียนครบุรีวิทยา 

4 สรุปและประเมินผลโครงการ มี.ค. 66 นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก 

     
  4.1 ขอบข่ายกิจกรรมวันสำคัญ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสุทิดา ใน ร.10 
3 มิถุนายน หัวหน้าสายช้ัน ป.4 และคณะครู 

2. กิจกรรมวันไหว้คร ู วันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 2 
ของเดือนมิถุนายน 

คุณครูวาสนา ขันตินุกุลธานนท์ 
และคณะครูสายช้ัน ป.6 

3. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 26 มิถุนายน  นายอดุลย์วิทย์ 
คณะครูสายช้ันป.5 

4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา กรกฎาคม ก่อนวัน
อาสาฬบูชา 

หัวหน้าสายช้ันป.6 และคุณครู
วาสนา ขันตินุกุลธานนท์ 

5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 

28 กรกฎาคม หัวหน้าสายช้ันป.3 และคณะครู 

6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระนาวเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

12 สิงหาคม หัวหน้าสายช้ัน ป.4 และคณะครู 

7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

 
5 ธันวาคม 

 
หัวหน้าสายช้ันป.3 และคณะครู 

8. วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ท่ีสอง
ของเดือน มกราคม 

หัวหน้าสายช้ันป. 5 และคณะครู 

9. กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6  

มีนาคม หัวหน้าสายช้ันป.6 และคุณครู 

 

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา ใน ร.10 

      

2. กิจกรรมวันไหว้คร ู -      

3. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 5,000  5,000 10,000  10,000 

4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   10,000 10,000  10,000 

5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 

  5,000 5,000  5,000 

6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา
ชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ 

      

7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
การธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ  

5,000   5,000  5,000 

8. วันเด็กแห่งชาติ       

9. กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนจบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6  

10,000   10,000  10,000 

 รวม 20,000  20,000 40,000  40,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
  6.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีได้ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

  6.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- การสังเกต 

-การประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 

-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการสังเกต 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของการจัดกิจกรรม 

-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้            
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป็นไทย 

7.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

7.3 คณะครูและนักเรียนร้อยละ 100  ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีท่ีดีงาม 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
     ( นางเทพอาธร  เล่ือยกระโทก)                           

                                         ตำแหน่ง  คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
     
     
                                        ลงช่ือ.................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                 ( นายศิรภัค  แสไพศาล ) 
                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
  6.3 ร้อยละ100 ของผู้เรียนท่ีมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึง่ประเพณี
ท่ีดี 



ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสัมมนา ศึกษาดูงาน 
สนองนโยบาย  สพฐ.  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
                                          อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ/ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 มีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (3) กล่าว 

ไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนท้ังในด้านความคิด การทำงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น สามารถ
นำแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลกรท่ีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา การ
เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนจึงสงผลต่อนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาในทุกด้าน โรงเรียนครบุรีวิทยาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้นำความรู้จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
          2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรวีิทยา  ได้นำความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
          2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรวีิทยา  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน ประกอบด้วย 

 3.1.1  ผู้บริหาร        จำนวน 3 คน 
 3.1.2 ข้าราชการครู   จํานวน  57 คน 
                 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 10 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการนำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ 
ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึก ตระหนักใน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และได้เห็น
ศักยภาพ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูจัดทําโครงการ 16 พ.ค. - 16 มิ.ย.25645 นายธวัชชัย   

2 วางแผนการดําเนินงาน 17 มิ.ย – 17  ก.ย.2565 ฝ่ายบุคคล 

3 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

18 ก.ย .- 19 ก.ย.2565 นายธวัชชัย   

4 รายงานผลการสัมมนาศึกษาดูงาน 30  ก.ย. 2565 ฝ่ายบุคคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1.ค่าอาหารคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาจํานวน 60 คน 4 มื้อๆ 
100 บาท        เป็นเงิน  

 
 

24,000 

 
- 

 

24,000 

 
 
- 

 

24,000 

1.2.ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่างคณะ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
60 คน 4 มื้อๆ 50 บาท เป็นเงิน 

  
12,000 

 
 12,000  12,000 

1.3.ค่าท่ีพักคณะครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาจํานวน 60 คนๆละ 600 
เป็นเงิน  
 

 
 

36,000 
 

 36,000 
 

 36,000 
 



กิจกรรม/รายการเงินงบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.4.ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับ
อากาศ 1 คันๆละ 18,000 บาท 

 
(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

 

18,000 
 

 18,000 
 

 
18,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  90,000  90,000  90,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเห็นศักยภาพ 
สามารถ   ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบุรีวิทยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพด้านทักษะ ด้านความรู้และการนำไปปฏิบัติ จัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
          (นายธวัชชัย  เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง  ครู  
                                             
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางสาวอริชนันท์ เช้ือชัยอนันต์) 
                                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สำรวจ แบบสำรวจ 

6.2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 

สอบถาม 

ประเมินการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 



ชื่อโครงการ   ปรับภูมิทัศน์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
                                          มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายมนัสพงษ์   มีสูงเนิน 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียน มีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศ  มีความตระหนักและให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีความตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ังจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง จึงน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาอาชีวศึกษา  และการอุดมศึกษา  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียน รับผิดชอบ
ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
             ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการพัฒนา 
ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจัดโครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติและพัฒนาอย่างยั่งยืน และไปสู่การขยายผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดปรับปรุงให้โรงเรียนครบุรีวิทยาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ ์                   

ให้น่าอยู่  น่าดู น่าใช้ อย่างมีความสุข  
2.2 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สวยงาม สะอาดปลอดภัย เหมาะแก่การเรียนรู้ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดเรียนรู้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

ชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 คณะครู บุคลากร นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80 
                3.1.2  มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านการศึกษา แบบครบวงจร จำนวน  1 ศูนย์ 
                3.1.3  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ร้อยละ 70  ใช้ศูนย์การเรียนรู้ 
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ 



           3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  
ร้อยละ 80 
                   3.2.2  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านการศึกษา 
                   3.2.3  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน มี.ค.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ มี.ค.65 นายมนัสพงษ ์
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ช้ีแจง  มอบหมาย  แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงนโยบาย  ความจำเป็น 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทำกิจกรรม   

มิ.ย.65 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5 ดำเนินการตามแผน พ.ค.65 – ก.ย.66 นายมนัสพงษ ์
6 ติดตาม  กำกับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

ก.ย.66 นายมนัสพงษ ์
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

7 สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ  ตามลำดับ ก.ย.66 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 สร้างสวนหย่อมท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงาม สะดวก และ
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู ้

1.2 จัดหาพันธุ์พืชพันธุ์ 
เพื่อเอื้อต่อเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

 
 
- 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 

- 
 

 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

 

 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

 

 
 
- 
 

 

- 

 
 

30,000 
 
 

20,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 50,000 50,000 - 50,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างถูกต้อง 
          7.2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.3  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่ง
เรียนรู ้
          7.4. มีศูนย์เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์โรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
           (นายมนัสพงษ์  มีสูงเนิน)                           

                                            ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนครบุรีวิทยา   
 
  
                                          ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายศิรภัค  แสไพศาล) 
                                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความ 
   เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามในการใช้ 
   แหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณลักษณะอัน 
    พึงประสงค์  
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
    ผู้ปกครอง  ร้อยละ 70  ใช้ศูนย์การ  
    เรียนรู้  
4.  นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
    ผู้ปกครอง  ร้อยละ 70  พึงพอใจต่อ 
    ศูนย์การเรียนรู ้

1. การสังเกต 
2. การตรวจสอบ 
3. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบสังเกต 
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 
 



ชื่อโครงการ   สัมมนาแผนบริหารโรงเรียนและสรุปแผน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ , 4 .ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3.1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ 
                                          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ/ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ,2.4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   (หรือโครงการใหม่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอรอุมา  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ให้บรรลุจุดหมาย จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือคณะทํางานในการทุกงาน 

และงานทุกงานต้องมีความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกัน และเข้าใจแบบการบริหารการจัดการ ร่วมกัน 
จึงทําให้การดําเนินงานสู่ความสําเร็จ การมีแผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุ่มตามบริบทของโรงเรียนย่อมเป็นหลักประกัน
ของการสู่ความสําเร็จของการบริหารจัดการมีแนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด               
โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานตามวิธีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และประกันคุณภาพของโรงเรียน 
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้ดำเนินการการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วจากการระดม
สรรพกำลังของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน เป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจัง  ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาแผนบริหารโรงเรียนและสรุปแผน   
ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิ์ภาพ และความสำเร็จของโครงการ ในแต่ละโครงการเพื่อใช้ในการการพัฒนาการ
บริหารจัดการในปีต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดให้มีการประชุมสัมมนาโครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
2.2. เพื่อนําผลการประชุมสัมมนาไปพัฒนาให้เหมาะสมและใช้เป็นแผนพัฒนา มีโครงการ/แผนปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  
2.3. เพื่อใหส้ถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีคณะทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ

ท่ีเข็มแข็ง คุณภาพของครูและนักเรียนเป็นท่ียอมรบัจากสังคม  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย 
 3.1.1  ผู้บริหาร จำนวน 3 คน 
 3.1.2 ข้าราชการครู   จํานวน  57 คน 
                 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 10 คน 
                 3.1.3 มีการจัดประชุมสัมมนาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อส้ินปีการศึกษา  
                 3.1.4 มีเอกสารสรุปโครงการ/แผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของ

สถานศึกษา จำนวน  1  เล่ม 
 



3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมนาต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมนาต่อการนำความรู้ท่ีได้รับบจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ 
ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                3.2.3 มีการพัฒนาของนักเรียนโดยผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ร้อยละ 80 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูในกลุ่มงานบุคลากร ต.ค. 2565 ฝ่ายบุคคล 

2 วางแผนดำเนินงาน พ.ย. 2565 คณะทำงาน 

3 จัดสัมมนาแผนบริหารโรงเรียน เม.ย. 2566 คณะทำงาน 

4 รายงานการประชุม พ.ค. 2566 ฝ่ายบุคคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสัมมนาแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู 60 
คน x 1 มื้อ x 80 บาท / 1วัน 

 
 

 

 
4,800 

  
4,800 

  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
สำหรับครู 60 คน x 2 มื้อ x 45 
บาท / 1วัน 

  
5,400 

  
5,400 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,200  10,200   

ขอเบิกเพียง 10,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  มีสรุปแผนโครงการและมีแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 7.2  มีแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และเป็นท่ีศรัทธาและยอมรับจากสังคม 
  
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (นางอรอุมา   เสยกระโทก)                           

                                                ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางสาวอริชนันท์  เช้ือชัยอนันต์) 
                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 สถานศึกษาได้จัดการอบรมสัมนา
และมีครูท่ีผ่านการสัมมนา 
6.2. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
6.3 ร้อยละของครูมีความรู้ความสามารถ
ในทักษะเพิ่มขึ้นและร้อยละของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

-  แบบสํารวจ 
-  รายงานการสัมมนา 
-  สังเกต 
-  รายงานผลการสัมมนาโครงการ
และแผนปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงาน 
- แบบบันทึก 



ชื่อโครงการ   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส  
                                          ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
                                          จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ/2.6 จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   (หรือโครงการใหม่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึง่ในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ ภายใน

โรงเรียน ท้ังในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและ
ภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนครบุรีวิทยา  มีการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานให้
ชุมชนทราบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชนท์างด้าน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ
และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

          2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ  
       3.1.1  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร
แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 

                  3.1.2  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดี 

3.2  ด้านคุณภาพ 
      โรงเรียนครบุรีวิทยามีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนท่ีทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (P) 

1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา
และสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 
2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พ.ค. 65 
 

นายธวัชชัย , 
นายนัฐพงษ์ , 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

2 ขั้นดำเนินการ (D) 
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
    2.1 กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน 
    2.2 กิจกรรมจัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
    2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา 

พ.ค.2565 - มี.ค.2566 นายธวัชชัย , 
นายนัฐพงษ์ , 
นายอดุลวิทย์ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด               

พ.ค.2565 - มี.ค.2566 นายธวัชชัย , 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1  สรุปประเมินโครงการฯ 
2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

มี.ค.2566 นายธวัชชัย , 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  
 กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 
 

 

  
5,000 

 

 
5,000 

 

  
5,000 

 
2 กิจกรรมจัดทำวารสาร แผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

   
10,000 

 

 
10,000 

 

  
10,000 

 
3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของ
สถานศึกษา 

   
5,000 

 
5,000 

  
5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 20,000  20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 มีเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และช่องทางเส่ือ
สารเพื่อความเข้าใจ 
2 มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมวันสำคัญ และช่ืนชมยินดีกับครู
นักเรียน 
3ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองข้อมูล
ข่าวสาร และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบ รายงานโครงการ 

 

แบบประเมิน 

ภาพถ่าย 

รายงานโครงการ 

บันทึกการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 เผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
7.2 ยกย่องและให้เกียรตินักเรียนสร้างคุณงามความดีให้แก่โรงเรียน 
7.3 มีความเข้าอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และได้รับความช่วยเหลือ ร่วมมือจากชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง ครู  
     
     
 
                                          ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายศิรภัค   แสไพศาล) 
                                            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   รักการอ่าน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
     การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 –  เมษายน  2566 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียนในปัจจุบันมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง   เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการหลักของ 
โรงเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์    

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์    
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เห็นความสำคัญของการอ่าน  มีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน  จนทำให้การอ่านนำไปสู่การใฝ่รู้
ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  อีกท้ังเป็นการบูรณาการกิจกรรมของห้องสมุดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  โดยจัดกิจกรรม
การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  เน้นการใช้สารานุกรมสำหรับเยาวชน  ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  จะเห็นได้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จริง   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสถานศึกษามีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู  นักเรียนและ
ชุมชน 

2.  เพื่อครูและนักเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการสอนใน 
รูปแบบบูรณาการ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1. เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 



 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

  3.2.2 นักเรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด 
  3.2.3 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ 
2. จัดหาส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม ปีการศึกษา2565 ฝ่ายวิชาการและงานห้องสมุด 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 

1.จัดกิจกรรมห้องสมุด 
1.1.ระบายสี 
1.2.หนอนหนงัสือตัวน้อย    
1.3.จ้าวสำบัดสำนวน      
1.4.แต่งเรื่องส้ันจากภาพวาดภาพ 
1.5.การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ 
1.6.หนังสือหน้าเดียว    
1.7.ทันโลกทันเหตุการณ์ 
1.8.คำพ่อสอน 
1.9.สนุกกับการอ่านผ่านคาราโอเกะ 
1.10.วาดภาพจากจินตนาการการอ่าน   
1.11.อ่านดีมีรางวัล 
1.12.หนังสือเล่มเล็ก 
1.13.นักข่าวน้อย 
1.14.หนังสือเดินได้  
1.15. เปิดพจนานุกรม 
1.16.ตอบปัญหาความรู้ท่ัวไป 
1.17.การจัดนิทรรศการ                                               

 
ปีการศึกษา 2565 

  
 

 
ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด 

และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 สรุปและประเมินผล  ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

5 รายงานผลตามโครงการ  ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการและงานห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.7 ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
1.8 จัดหาสื่อและอุปกรณ ์
1.9 สรุปและประเมินผล 
1.10 รายงานผลตามโครงการ 

 
 

 

     

รวมเงินกิจกรรมที่ 1       
2 กิจกรรมที่  2 จัดกิจกรรม 

2.1.ระบายสี 
2.2.หนอนหนังสือตัวน้อย    
2.3.จ้าวสำบัดสำนวน      
2.4.แต่งเรื่องสั้นจากภาพ 
2.5.การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ 
2.6.หนังสือหน้าเดียว    
2.7.ทันโลกทันเหตุการณ์ 
2.8.คำพ่อสอน 
2.9.สนุกกับการอ่านผ่านคาราโอเกะ 
2.10.วาดภาพจากจินตนาการการ
อ่าน   
2.11.อ่านดีมีรางวัล 
2.12.หนังสือเล่มเล็ก 
2.13.นักข่าวน้อย 
2.14.หนังสือเดินได้  
2.15.เปิดพจนานุกรม 
2.16.ตอบปัญหาทั่วไป 
2.17.การจัดนิทรรศการ   
2.18.ป้ายโครงการรักการอ่าน 
(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

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

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

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

 2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,040 
960 

   

  
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,040 

    960 
 

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

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,040 

    960 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - - 20,000 20,000 - 20,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 - 20,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1.  สถานศึกษามีห้องสมุดได้มาตรฐาน  เป็นแหล่ง
บริการในการศึกษาค้นคว้า    แก่ครู   นักเรียน 
2.  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดตลอดปี 
 

 
สังเกต /สอบถาม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบสอบถาม 

 
ช้ินงานกิจกรรม 



ผลลัพธ์   
1.  ครูและนักเรียนใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  และจัดกิจกรรมการสอน 
2.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
3.  นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 

 
ตรวจสอบ 

 
การสังเกต 
การสังเกต 
การสังเกต 

 
แบบบันทึก 

  
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 
แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 

  
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 สถานศึกษามีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู  นักเรียนและชุมชน 
7.2 ครูและนักเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการสอนใน 

รูปแบบบูรณาการ 
 7.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

7.4 นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7.5 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ     
        (นางวาสนา   ขันตินุกูลธานนท์) 
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 
 

                                 ลงช่ือ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
    ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   พัฒนาจิตบุคลากรในโรงเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตฐานข้อท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
                                        ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   (หรือโครงการใหม่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย  เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับ

การพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกร จึงเป็นการนำ
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละ
บุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน  อย่างไรก็ตาม ใน
การพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีสำคัญ 2 ประการ  คือการพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการ
ทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการ
พัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึง่นอกจากเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน  ท่ีนับว่าเป็น
สวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ีบุคลากร 

โรงเรียนครบุรีวิทยา จำเป็นจะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Achievement 
Motivation)  จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาจิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน” ในครั้งนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม   เข้าใจหลักธรรม ของพระพทุธ 
ศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิด ความ
สํานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้าง ประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จัก การให้ การ เสียสละแลบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

2.3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของข้าราชการและบุคลากรในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย 

 3.1.1  ผู้บริหาร จำนวน 3 คน 
 3.1.2 ข้าราชการครู   จํานวน  57 คน 
                 3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 10 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80 
                 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการนำความรู้ท่ีได้รับบจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ 
ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
                3.2.3 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม  จริยธรรม   เข้าใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูในกลุ่มงานบุคลากร พ.ค. 2565 ฝ่ายบุคคล 

2 วางแผนดำเนินงาน ต.ค. 2565 คณะทำงาน 

3 ดำเนินการอบรม มี.ค. 2566 คณะทำงาน 

4 ติดตาม ประเมินผล มี.ค. 2566 ฝ่ายบุคคล 

5 รายงานผล มี.ค. 2566 ฝ่ายบุคคล 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมโครงการพัฒนาจิตใจ       

ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู 70 
คน x 2 มื้อ x 70 บาท / 1วัน - 9,800 - 9,800 

 
- 9,800 

 
ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู 70 
คน x 4 มื้อ x 30 บาท / 1วัน - 

 
8,400 

- 
 

8,400 
- 

 
8,400 

ค่าวัสดุ - - 2,800 2,800 - 2,800 
ค่าสมนาคุณพระวิทยากรจำนวน 
2 รูป 

7,000 - - 7,000 - 7,000 

ค่าบำรุงสถานท่ี 
(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

2,000 - - 2,000 - 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 18,200 2,800 30,000 - 30,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 



6. การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร ได้พัฒนาจิตใจ  
           7.2. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
         (นายธวัชชัย  เสยกระโทก)                           

                                              ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนครบุรีวิทยา 
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางสาวอริชนันท์  เช้ือชัยอนันต์) 
                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าร่วม 
   อบรมต่อการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า   
   ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ 
   การนำความรู้ท่ีได้รับบจากการเข้าร่วม 
   โครงการไปใช้ ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า  
   ร้อยละ 80 
3 ร้อยละของผู้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.แบบสํารวจ 

2.รายงานการสัมมนา 

3. สังเกต. 
4. รายงานผล 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบรายงาน 

3.แบบบันทึก 
4. แบบรายงานผลโครงการ 



ชื่อโครงการ  ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการขัดการ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ      
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววจี  ช้อนผักแว่น 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้กำหนดแผนการใช้ยานพาหนะด้านงบประมาณ การใช้ยานพาหนะตามแผนงานเป็น
งานให้การบริหารอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน โดย มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพความพร้อมและผลการให้บริการในการใช้ยานพาหนะ พร้อมท้ังนำข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้พลังงานเช้ือเพลิง ความ
ปลอดภัยของยานพาหนะ การซ่อมบำรุงเพื่อรองรบัความต้องการใช้งาน 

 ด้วยเหตุนี่โรงเรียนวิทยาจึงจัดให้มีกิจกรรมตามโครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีการดำเนินการจัดหาเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงพาหนะโรงเรียนท่ีชำรุดเสียหาย 
 2.2 เพื่อให้ผู้บริหารมีการบริหารงานยานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 การดำเนินการจัดหาเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน ร้อยละ 95  สามารถใช้
งานได้ดี 
  3.1.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการยานพาหนะ ร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพ 

3.1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 95 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีเช้ือเพลิงและยานพาหนะท่ีสามารถใช้งานได้อยู่ในระดับดีเย่ียม 
  3.2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
  3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน พ.ค.65 – มี.ค.65 นางสาววจี ช้อนผักแว่น 
2 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ พ.ค.65 – มี.ค.66  
3 รายงานประเมินผล พ.ค.65 – มี.ค.66  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ดำเนินการประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 
1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรม 
1.3  ประชุมสรุปงาน 
1.4 สรุปและรายงานผล 
 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 ซ่อมบำรุงยานยนต์ 

  
15,000 

  
15,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  15,000  15,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,000  15,000   

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6.  การติดตามและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
1.การดำเนินการจัดหาเช้ือเพลิงและซ่อมบำรุง
ยานพาหนะโรงเรียน ร้อยละ 95  สามารถใช้
งานได้ดี 

1. การสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
2. การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 

2.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการยานพาหนะ 
ร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพ 

  

3.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 95 
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  



ผลลัพธ ์   
1.โรงเรียนมีเช้ือเพลิงและยานพาหนะท่ี
สามารถใช้งานได้อยู่ในระดับดีเย่ียม 

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการยานพาหนะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

  

3.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 7.1 โรงเรียนมีเช้ือเพลิงสำหรับยานพาหนะท่ีเพียงพอและสามารถใช้งานได้ดี 
 7.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไปมีการบริหารจัดการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาววจี ช้อนผักแว่น) 

                                                            ตำแหน่ง ครู 
 
 

          (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายศิรภัค แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

        (ลงช่ือ)................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
(นายนุศิษย์ พรชีวโชติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 
แผนงบประมาณ   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   มฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกวิตา  อ่องพิมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  16  พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง 2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 วรรค 5 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและ
ผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

การนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสำคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆ   ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรี ยนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาท้ัง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

โรงเรียนครบุรีวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ
นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา แล้วนำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า อีก
ท้ังยังได้สัมผัสส่ือการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2.2 สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 2.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา  
  
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียน มีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.2.2 นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 



4.กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง /วางแผน พฤษภาคม 2565 ฝ่ายงานวิชาการ 
2 จัดทำโครงการ /เสนอโครงการ พฤษภาคม 2565 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงขอบข่ายการ

ทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
พฤษภาคม 2565 หัวหน้าสายช้ัน 

4 แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบ /คณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 และผู้เกี่ยวข้อง 
5 ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการ

และหน้าท่ีความรับผิดชอบในการนำนักเรียนไปร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

มิถุนายน 2565  

6 ประชุมช้ีแจงนักเรียน เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ก่อนไปร่วมกิจกรรม 

พ.ย.65 –มี.ค.66  

7 สรุปผล / ประเมินผล /นำเสนอรายงาน มีนาคม 2566  
8 ประชุมเพื่อสรุปผลงาน และข้อเสนอแนะ มีนาคม 2566  

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก  
  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ รวม 
1 กิจกรรมนำนักเรียนเข้า

ร่วม 
      

 กิจกรรมต่าง ๆ       
 1.1 ค่าท่ีพัก       
 1.2 ค่าอาหาร  10,000  10,000  10,000 
 1.3 ค่าพาหนะ  10,000  10,000  10,000 
 ( หมายเหตุ : ใช้งบแลก

เป้า) 
      

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  20,000  20,000  20,000 
       ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
2. นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประย ุกต ์ ใช ้ เพ ื ่อให ้ เก ิดประโยชน์และแก ้ป ัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

การสังเกต / สอบถาม 
 

การสังเกต / สอบถาม 
 
 

การสังเกต / สอบถาม 

แบบสังเกต ,
แบบสอบถาม 

 
แบบสังเกต ,
แบบสอบถาม 



3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรม
ต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา  

  แบบสังเกต
,แบบสอบถาม 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              7.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 
    7.2 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
    7.3 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  เกิดทักษะและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    7.4 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมต่าง ๆท้ังในและนอกสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางกวิตา   อ่องพิมาย)                                     
                                                    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
                                                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการส่ือสาร        
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ    
                               คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 คุณภาพผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา     

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางพรจิตร  ศิริพร 
ระยะเวลาการดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 
.................................................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  มาตรา  24  และ  25  ซึ่งระบุการจัดการเรียนรู้

ว่า  ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังในด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน มุ่งมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย์ อดทน มีลักษณะอันพึ่งประสงค์ได้รับความเท่าเทียบกันด้านการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ส่ือการเรียนรู้ถือปัจจัยหลักท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจส่ิงท่ีเรียนมากขึ้น  โดยเฉพาะ
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกช่วงช้ัน  เป็นวิชาท่ีเน้นการปฏิบัติ จึงมีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  การ
จัดการเรียนรู้ในทุกช่วงช้ันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ประกอบห้อง  ส่ือ
การเรียนรู้เพื่อใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนรู ้ส่ือวัสดุ  อุปกรณ์และสารเคมีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสาะ
แสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  และการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัย
ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูมีวัสดุ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  สารเคมี  ส่ือการเรียนรู้  วัสดุสำนักงาน  ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย 

2.2  เพื่อนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านส่ือ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สารเคมี  ตามกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีครูออกแบบไว้  ทำให้เข้าใจหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต 
 - ร้อยละ 80 ของความต้องการของครูท้ังหมดมีวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 



 - ร้อยละ 80 ของความต้องการใช้ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนท้ัง 6 ระดับช้ัน มี
วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี ใช้ในการเรียนรู้ 

3.2 ผลลัพธ ์
 - นักเรียนและครูท่ีทำการสอนท่ีมีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้

นักเรียนให้ความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างจิตวิทยาศาสตร์ความตระหนักและความสำคัญด้านการเรียนการสอน
มากกว่านักเรียนท่ีไม่มีโอกาสได้สัมผัส 

 - นักเรียนท่ีได้มีโอกาสใช้วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ส่ือการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จะมีจิตวิทยา
ศาสตร์มากขึ้น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีความเป็น
นักวิจัยรุ่นเยาว์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ มี
กระบวนการคิดโดยผ่านการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย มีทักษะการทำงานร่วมกันและสามารถสร้าง
องค์ความรู้จากส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่านักเรียนท่ีไม่มีโอกาสในการได้ใช้
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและส่ือการเรียนรู้ 

 

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน 
1.1 ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงความ 
    ต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  
1.2 เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
1.3 ประสานงานกับงานธุรการและร้านค้าเพื่อทำการ 
    จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
1.4 จัดทำตารางการใช้ห้อง/บันทึกการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ 
1.5 จัดทำแบบประเมิน/แบบสำรวจความคิดเห็น 

พฤษภาคม  2565  นางพรจิตร  ศิริพร 

2. ข้ันดำเนินการ 
2.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
2.2 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
     รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อทำวัสดุ   
     อุปกรณ์  สารเคมี  ส่ือการเรียนรู้  นำไปใช้ในการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรู ้
2.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใน 
     กลุ่มสาระฯ 

มิถุนายน  2565 –  
มีนาคม  2566 

นางพรจิตร  ศิริพร 

3. ข้ันประเมิน 
3.1 สำรวจความคิดเห็นประเมินผลการดำเนินงาน 
     รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน  2566 นางพรจิตร  ศิริพร 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
4.1 นำจุดด้อยจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

เมษายน 2566 นางพรจิตร  ศิริพร 

 
 
 



5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

8,000 

 
 

8,000 

 
 
- 

 
 

8,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 8,000 8,000  8,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

-  ร้อยละ 80 ของความต้องการของครูท้ังหมดมีวัสดุ
สำนักงานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 
-  ร้อยละ 80 ของความต้องการใช้ส่ือและวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียนรู้ของนกัเรียนท้ัง 6 ระดับช้ัน มีวัสดุอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี ใช้ในการเรียนรู้ 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ความพึงพอใจของครู 
  และนักเรียน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   เรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง 
  พอใจ 
- ผลการเรียน 
- บันทึกหลังการสอน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูมีวัสดุ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  สารเคมี  ส่ือการเรียนรู้  วัสดุสำนักงาน  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย 

7.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านส่ือ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สารเคมี  ตามกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีครูออกแบบไว้  ทำให้เข้าใจหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 
 

             ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นางพรจิตร  ศิริพร) 
         ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 

               ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 
         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา          
      

              ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบอุดหนุนอื่น 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (สวนสัตว์นครราชสีมา) 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน ข้อ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายนัฐพงษ์  แถมนา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565  ถึง เมษายน  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2562  กำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานด้านผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เหมาะสมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสได้ร ับความรู้สู ่โลกกว้างจากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง และสามารถนำความรู ้ที ่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้เด็กรู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภท 
2.2 เพื่อให้เด็กเกิดความรัก  ความเมตตา และกรุณาต่อสัตว์ 
2.3 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
3.    เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  2- 3   ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1เด็กๆได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภท 
3.2.2เด็กๆมีจิตใจอ่อนโยน มีความรักและเมตตา กรุณาต่อสัตว์ 
 

4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. เตรียมความพร้อมในการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ พฤษภาคม 2565  ถึง 

เมษายน  2566 
นายนัฐพงษ์  แถมนา 

2. ศึกษาแหล่งเรียนสวนสัตว์นครราชสีมา   



 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1เตรียมความพร้อมใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้  
1.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 

   
 

2,345 

 
 

2,345 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   2,345 2,345   
2. กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาแหล่งเรียน

สวนสัตว์นครราชสีมา 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าพาหนะ

เหมารถขนาด 40 ท่ีนั่ง  คัน
ละ 4,000 บาท จำนวน 2 คัน 

2. ค่าอาหารว่างสำหรับเด็ก 133 
คน × 15บาท 

3.  ค่าเข้าชมการแสดงของ
แมวน้ำสำหรับเด็ก  
133คน × 20  บาท 

 

 
 

8,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,995 
 
 
 

2,660 

  
 

8,000 
 
 

1,995 
 
 
 

2,660 

   

รวมกิจกรรมที่ 2 8,000 4,655  12,655   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 4,655 2,345 15,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Outputs) 

1.นักเรียนระดับช้ันอนุบาลทุกคน ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา 

ผลลัพธิ์ (Outcome) 
      1.นักเรียนได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และ
ธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภท 
      2.นักเรียนเกิดความรัก ความเมตตา 
กรุณาต่อสัตว์ 

 
1. สอบถาม / สัมภาษณ์

นักเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 
 

 
1. แบบประเมินผล 
2.รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ 
7.2นกัเรียนมีความรักเมตตา กรุณาต่อสัตว์ 
7.3นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 
     

                                 (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายนัฐพงษ์  แถมนา) 

ตำแหน่ง ครู  
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการเข้าค่ายรวมพลังมด 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางสุภาวดี  เรืองกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ. 2560    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน มีความสามารถในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย  

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้จัดโครงการเข้าค่าย  “รวมพลังมด”  ขึ้น  เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้
อย่างมีความสุข  รู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  สุภาพอ่อนโยน  โดยใช้หลักธรรมคำสอนทาง
พุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และนำความรู้ที่ได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

2.วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกความพร้อมในการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา         
1.2  เพื่อให้เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรม เรียนรู้การฝึกสติเจริญปัญญา  และมีทักษะการใช้ชีวิต  
1.3  เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น                                                                        

 3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้เข้าค่ายรวมพลัง 
3.2 เชิงคุณภาพ                                                                                                                              

3.2.1 เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้                                                   
3.2.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย  เสียสละ  อดทน  มีความรักสามัคคี 
 
 
 
 
 
 



4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี พระ

วิทยากร 
พฤษภาคม 2565  ถึง 

เมษายน  2566 
นางสุภาวดี  เรืองกระโทก 

2. เปิดค่ายพลังมด 
-การฝึกสติ เจริญภาวนา 
-ฟังนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรุป
ความเข้าใจด้วยการวาดภาพระบายสี 
-บำเพ็ญประโยชน์ 

  

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดเตรียมความ
พร้อมพร้อมด้านสถานท่ี พระ
วิทยากร 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  

 
 
 
 

  
 
 

1,590 

 
 
 

1,590 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   1,590 1,590   
2. กิจกรรมท่ี 2 เปิดค่ายพลังมด 

1.ค่าพระวิทยากร 2 ชม.ๆละ600 
บาท   2 รูป  
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
สำหรับเด็ก  67 คน × 15 บาท 
×2 ม้ือ    
3.ค่าสถานท่ี 

 
2,400 

 
 
 

2,010 
 
 

1,000 

  
2,400 

 
2,010 

 
 

1,000 

   

รวมกิจกรรมที่ 2 2,400 3,010  5,410   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 3,550 1,590 7,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Output)                                                                                                 
1.  เด็กได้ฝึกความพร้อมในการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา            
2. เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมเข้าใจความสำคัญของพุทธ
ศาสนา                                     
ผลลัพธ์  (Outcome)                                                                                                                    
1. เด็กเป็นคนดี  มีความสามารถ  และ
มีความสุข 
2. เด็กมีระเบียบวินัย  เสียสละ  อดทน  
มีความรักสามัคคี 

 
1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.  รายงานโครงการ 
 

 
1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบรายงานโครงการ 

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา         
         7.2 เด็กมีคุณธรรมจริยธรม เรียนรู้การฝึกสติเจริญปัญญา  และมีทักษะการใช้ชีวิต 
         7.3 เด็กๆรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น                                                                        
 
 
 

                                      
                               (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุภาวดี  เรืองกระโทก) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 



ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ   นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำรอ่งใน
ประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 
2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักว ิทยาศาสตร์น ้อย ประเทศไทยจึงได้ต ิดต่อก ับมูลน ิธ ิ Haus der 
kleinenForscherโดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmannเพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำใน
ประเทศไทยบัดนี ้ท ั ้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว  โดยที ่มาของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที ่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจำมากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ กปฐมวัย  
industrial shots.  

โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ (รุ่นท่ี2) และจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  
การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนี้ถือเป็นโอกาสที่ดียิ ่งสำหรับโรงเรียน ในการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิด การ
แสวงหาความรู้ และสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ต้ังคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 
3. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการคิด การสังเกต เพิ่มขึ้น 

  3.1.3  นักเรียนร้อยละ85  มีความสุขกับการเรียนและทดลองวิทยาศาสตร์ 

http://www.littlescientistshouse.com/


3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่ายและมีความสนใจในการ

เรียนวิทยาศาสตร์ 
3.2.2  เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำปฏิทินการทดลอง และเตรียม

อุปกรณ์การทดลอง 
พฤษภาคม 2565  ถึง เมษายน  

2566 
นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 

2. ดำเนินกิจกรรมการทดลองตามปฏิทิน   

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดทำปฏิทินการ
ทดลอง และเตรียมอุปกรณ์การ
ทดลอง 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์.ใช้ในการ
ทดลอง 

 
 
 
 

  
 
 

5,190 

 
 
 

5,190 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   5,190 5,190   
2. กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินกิจกรรมการ

ทดลองตามปฏิทิน 
  - -    

รวมกิจกรรมที่ 2   - -   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,190 5,190   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต ( Outputs) 
       1. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      2. เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ต้ังคำถามและ
ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 
ผลลัพธ์ ( Outcome) 

1. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการสร้าง
นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีคุณภาพ 

1.การสังเกต สอบถาม 
2. บันทึกพฤติกรรม 
3.ผลงานนักเรียน 
 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2 แบบรายงานผลตาม
โครงการ 
3.แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่ายและมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
7.2  เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 
                               (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   หนูน้อยจิตอาสา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางโบรินทร์   เทียนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ .ศ. 2560    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน กิจกรรมจิตอาสา  เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ การเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  

ทางโรงเรียนได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อฝึกฝนและสร้างเสริมเด็กๆเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย  มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
1.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา                            

      1.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
3.1. เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดี 

2. นักเรียนมีชีวิตประจำวันท่ีมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคม 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด พฤษภาคม 2565  - เมษายน  2566 นางเสาวนีย์   ศิริเมฆา 
2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

-กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ
ห้องเรียน 
-กิจกรรมทำความสะอาดภาชนะใส่
อาหาร 
-กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ 

  

 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดเตรียมอุปกรณ์
ทำความสะอาด 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำ

ความสะอาด 

 
 
 
 

  
 

25,000 

 
 

25,000 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   25,000 25,000   
2. กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินกิจกรรม

ต่างๆ 
  - -    

รวมกิจกรรมที่ 2   - -   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   25,000 25,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต( Out put ) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการมีจิตอาสา 
2. นักเรียนมีทักษะในการฝึกช่วยเหลือตนเองและ

ผู้อื่น 
3. นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน 

ผลลัพธ์( Out come ) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้และสามารถ

อยู่ร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนมีชีวิตประจำวันท่ีมีความสุขและมีคุณค่า

ต่อสังคม 
 

1.สังเกต 
2.ตรวจผลงาน 
3.บันทึกความดี 
 
 
 
 

1.แบบสังเกต,ผลงาน
เด็ก  
2.แบบบันทึกความดี 
 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจของการมีจิตอาสา 
7.3 นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
 

 



 
 
 
      

                                (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางโบรินทร์   เทียนเทศ) 

ตำแหน่ง ครู  
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ            นางยุพิน  นนตะบุตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 
...................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการ
พัฒนาด้านการคิด และสติปัญญาผ่านการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  
อย่างเป็นองค์รวม และมีความหมายต่อตัวเด็ก และเพื่อส่งเสริมให้เด็กสืบเสาะหาความรู้ ออกแบบ และแก้ปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามวัย และสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 โรงเรียนครบุรีวิทยามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาด้านการคิด และ
สติปัญญา คิดจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  นี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อนักเรียนได้รับการพฒันาความรู้ ความเข้าใจส่งเสริมกระบวนการคิดฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ ในแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน องค์กร ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรยีนใน
แนวทางสะเต็มศึกษา 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
  3.1.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1นักเรียน เรียนรูอ้ย่างมีความสุข และมีเจตคติต่อการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำปฏิทินการทดลอง และเตรียม

อุปกรณ์การทดลอง 
พฤษภาคม 2565  ถึง เมษายน  

2566 
นางยุพิน  นนตะบุตร 

2. ดำเนินกิจกรรมการทดลองตามปฏิทิน   
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

 

งบประมาณ  
รวม 

 
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดทำปฏิทินการ
ทดลอง และเตรียมอุปกรณ์การ
ทดลอง 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์.ใช้ในการ
ทดลอง 

 
 
 
 

  
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   5,000 5,000   
2. กิจกรรมท่ี 2 ดำเนินกิจกรรมการ

ทดลองตามปฏิทิน 
  - -    

รวมกิจกรรมที่ 2   - -   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,000 5,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจส่งเสริมกระบวนการคิดฝึกทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ ในแนวทางการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน องค์กร ในการ
มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนในรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ 
2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน องค์กร เข้ามา
มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 
1.การสังเกต สอบถาม 
2.ตรวจผลงาน 
3.รายงานผลตามโครงการ 

 
1.แบบสังเกต สอบถาม 
2.แบบรายงานผลตามโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 7.2 นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดีขึ้น 
 7.3 นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติต่อการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                (ลงช่ือ)............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางยุพิน  นนตะบุตร) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายศิรภัค  แสไพศาล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

              (ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

งบอุดหนุนอื่น 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  ค่ายบูรณาการวิชาการ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแบบมี 
วิจารณญาณ 

สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ในชีวิตจริง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางกวิตา  อ่องพิมาย และคณะครูสายช้ัน 
ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 
………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ระบุเป้าหมายและแนวทางการจัดกิจกรรมไว้อยา่ง
ชัดเจน  เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
นอกจากนี้ยังมุ่งหวงัให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ ในการ
ดำรงชีวิตได้ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีแก้ปัญหา มีความสามารถ                 
ในการจัดการ มีความเป็นผู้นำ ยอมรับตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 ค่ายบูรณาการวิชาการได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ เน้นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีนำไปใช้ได้
จริง การลงมือปฏิบัติและการอภิปรายกลุ่ม ทำให้เกิดการคงทนของความรู้ สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
ศิษย์  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ 
 2.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง 
 2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงาน
ร่วมกันและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1   สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ให้บริการแก่นักเรียน 
         อย่างเพียงพอ 
3.1.2 สถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาบูรณาการตลอดเวลา 

           3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้เพิ่มพนูความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการจัดค่ายบูรณาการ   
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
จัดทำโครงการเข้าค่ายบูรณาการ 
ติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้ทาง
วิชาการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมินผลโครงการ 

พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 

มี.ค. 2566 

หัวหน้าสายช้ัน 
และคณะครู 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 จัดหาส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
แต่ละกิจกรรม 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล
โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.2 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2.3 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.4 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.5 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.6 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
(หมายเหตุ : ใช้งบแลกเป้า) 

 
 
 
 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 

16,830 
 

21,670 
 

18,480 
 

 
 
 
 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 

16,830 
 

21,670 
 

18,480 

 

 

 

- 

 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 

16,830 
 

21,670 
 

18,480 
 

 



รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - 98,450 - 98,450 - 98,450 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 98,450 - 98,450 - 98,450 

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนให้บริการแก่นักเรียนเพียงพอ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.  การสอบถาม 
 
2.   การสังเกต 

1.แบบสอบถาม 
 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในองค์ความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
นำมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 7.2  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 7.3  นักเรียนมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
 
 
 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางกวิตา  อ่องพิมาย) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปัก) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

 



โครงการ          ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน ข้อ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ               นางสุปราณี  จิตติการุณย์ และคณะครูสายช้ัน 
ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม  2565    ถึง   31  มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถนำประสบการณ์ท่ีได้รับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  

โรงเรียนครบุรีได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และเพื่อเน้นการตอบสนองแนวนโยบายการจัดการศึกษา เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา จำนวน 895 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2  นักเรียนร้อยละ 85  ได้รับความรู้ความเข้าใจแบบบูรณาการจากการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  3.2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.. 2565 หัวหน้าสายช้ัน 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 2565 และคณะครู 
3. ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 2565 – มี.ค.2566  
4. สรุปและประเมินผลโครงการ มี.ค.2566  



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.4 ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน 
1.2 ออกสำรวจหาสถานท่ี 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล 
     โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       
2 กิจกรรมท่ี 2  

2.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (หมายเหตุ : ใช้งบแลกเป้า) 

 
 
 
 

 
 

15,000 
 

21,000 
 

20,550 
 

22,950 
 

29,550 
 

25,200 

 
 
 
 

 
 

15,000 
 

21,000 
 

20,550 
 

22,950 
 

29,550 
 

25,200 

 

 
 

 
 

15,000 
 

21,000 
 

20,550 
 

22,950 
 

29,550 
 

25,200 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - 134,250 - 134,250 - 134,250 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 134,250 - 134,250 - 134,250 

     (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
    6.1  นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา เข้าร่วม
กิจกรรม 
    6.2  เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
แบบบูรณาการจากการเรียนรู้นอกสถานท่ี 

 
การสังเกต 

 
การสังเกต การสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์และสังเกต 

 
แบบบันทึกความพึงพอใจ 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 3.  นักเรียนเพิ่มพูนความรู้และมีทักษะประสบการณ์ตรง   

 
 
 

 
 

               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสุปราณี  จิตติการุณย์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
 

             (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปัก) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ   เข้าค่ายพุทธบุตร  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 - 6 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ 
    วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ      
 อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 –  เมษายน  2566 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ข้อปฏิบัติในการฝึกตนเบ้ืองต้นท่ีพระพุทธเจ้าทรงเน้น ให้ใช้ กาย วาจา ใจ ไม่ให้เกิดโทษ 
ปฏิบัติตนอยู่บนหนทางแห่งความพอดี มุ่งมั่นท่ีจะกระทำความดี เพื่อประโยชน์และความสุขแห่งตนและสังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นคนไทย  มีความเคารพรักและหวงแหน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาอบรม กาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 3.  เป้าหมาย 

 3.1. เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 จำนวน  365 คน ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร 

3.3 เชิงคุณภาพ 
3.2.1นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
3.2.2นักเรียนใช้กาย วาจา ใจ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางพุทธศาสนา 
3.2.3นักเรียนภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.2.4นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 



 4.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 2565   คณะครูสายช้ัน ป.5-6 
2 สำรวจพื้นท่ีท่ีจะเข้าค่ายพุทธบุตร ก.ค. 2565 คณะครูสายช้ัน ป.5-6 

3 จัดหาส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าค่ายพุทธบุตร ส.ค. 2565 คณะครูสายช้ัน ป.5-6 

4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  ส.ค. 2565 คณะครูสายช้ัน ป.5-6 

5 สรุปและประเมินผล   ก.ย. 2565 คณะครูสายช้ัน ป.5-6 

6 รายงานผลตามโครงการ ก.ย. 2565 คณะครูสายช้ัน ป.5-6 

 
 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 สำรวจพ้ืนที่ 
1.3 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ 
1.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.5 สรุปและประเมินผล   
1.6 รายงานผลตามโครงการ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - - - - - - 
2 กิจกรรมที่  2 

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
     นักเรียน 365  คน ๆ ละ 4  มื้อ      
     มื้อละ  15  บาท   
2.2  ค่าอาหารนักเรียน 365 คน ๆละ 2    
      2 มื้อๆละ 25 บาท 
2.3 ค่าตอบแทนพระวิทยากร 4 รูป 
     รูปละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
2.4 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง  จำนวน 
     6 คันๆละ 2,500 บาท 
2.5 ค่าสถานที่ 
2.6 ค่าป้าย 
2.7 ค่าวัสดุ 
 (หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

 
 
 
- 
 
- 
 

14,400 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

21,900 
 

18,250 
 
- 
 

15,000 
4,000 

- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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1,500 
4,950 

 
 

 
 
 

21,900 
 

18,250 
 

14,400 
 

15,000 
4,000 
1,500 
4,950 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

21,900 
 

18,250 
 

14,400 
 

15,000 
4,000 
1,500 

 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 14,400 59,150 6,450 80,000 - 80,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 59,150 6,450 80,000 - 80,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 



 6.  การติดคามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต   
1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รายงานโครงการ แบบรายงาน 
2. นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประเมินโครงการ แบบประเมิน 
ผลลัพธ์   
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ   
    ตามหลักพระพุทธศาสนา 

สังเกต /สอบถาม 
  

แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีพึง 
   ประสงค์ 
3. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
   อย่างมีความสุข 

การประเมินคุณลักษณะ 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
สังเกต /สัมภาษณ์ 

 

แบบประเมิน 
 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนตระหนักถงึความเป็นคนไทย  มีความเคารพรักและหวงแหน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่ง

เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
 3. นักเรียนได้ศึกษาอบรม กาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

4. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 
 

 
          (ลงช่ือ)..................................................ผู้รับผิดชอบโตรงการ 

      (นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท์) 
                                         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์) 

    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรวีิทยา 
 
 
 

            (ลงช่ือ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 



งาน/โครงการ  เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –  เนตรนารี  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแบบมี 
วิจารณญาณ 

สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ในชีวิตจริง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางอรอุมา เสยกระโทก  และคณะครูสายช้ัน 
ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 
………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เน้นให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน คิดเป็น    
ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้ยังมุ่งหวงัให้นักเรียน  ได้ทำกิจกรรม
หลากหลาย  ท้ังด้วยตนเองและจากกลุ่ม  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหาใช้ทักษะ
กระบวนการ  ทักษะการส่ือสาร  ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งถือว่าเป็นทักษะท่ีจำเป็นด้านลูกเสือ – 
เนตรนารี  เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี  ด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม  เพื่อให้เป็น
พลเมืองท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  และสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  มีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความ
สงบสุขและความมั่งคงของประเทศชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี  ให้มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะในการเรียน 
 2.  เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี  มีความรักในวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  และเกิดความสุขในการเรียน   
              เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 

 1.  นักเรียนมีระเบียบวินัยเพิ่มข้ึน 
 2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
 3.  นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 

 

 



4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
4 
5 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
จัดทำโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
ติดต่อประสานงานกับว ิทยากรเพื ่อบรรยาย
ความรู้เรื่องเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
ดำเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมินผลโครงการ 

ธ.ค.65 
ธ.ค.65 

 
ม.ค.66 
ก.พ.66 
ก.พ.66 

นางอรอุมา เสยกระโทก 
และคณะครูสายช้ัน  

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 จัดหาส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
แต่ละกิจกรรม 
1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 สรุปและประเมินผล
โครงการ 
1.5 รายงานผลโครงการ 
 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1       

2 กิจกรรมท่ี 2  
2.1 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.2 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
2.3 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 
สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.4 เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี สายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.5 เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี สายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
 
 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 
 

16,830 
 
 

21,670 

 
 
 
 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 
 

16,830 
 
 

21,670 

 

 

 

- 

 

 
 

11,000 
 

15,400 
 

15,070 
 
 

16,830 
 
 

21,670 



2.6 เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี สายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
(หมายเหตุ : ใช้งบแลกเป้า) 

 
 

18,480 
 

 
 

18,480 

 
 

18,480 
 

 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - 98,450 - 98,450 - 98,450 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 98,450 - 98,450 - 98,450 

   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือช้ีวัด 
1.   เพื่อพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารีให้มีความรู้ ความสามารถ  

 และมีทักษะในการเรียน 
2.  เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี  มีความรักในวิชาลูกเสือ – 
     เนตรนารี  และเกิดความสุขในการเรียน  เกิดความรัก  
     ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคม 
    อย่างมีความสุข 

1.  การสังเกต 
2.  การสัมภาษณ์ 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 

               (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางอรอุมา  เสยกระโทก) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
 

                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายศิรภัค  แสไพศาล) 

   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 

          (ลงช่ือ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายนุศิษย์  พรชีวโชติ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 



ชื่อโครงการ   การให้บริการสารสนเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
                                          ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตราฐานข้อท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  

ตัวบงช้ีท่ี 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธวัชชัย   เสยกระโทก 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาลดขั้นตอน กระบวนการ ผ่านระบบท่ีได้จัดทำ
ขึ้นเพื่อลดภาระงานของครูผู้สอน โดยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมการสร้างส่ือ
การเรียนการสอน การอบรมให้ความรู้ครูเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น จึงได้มีการ
จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในโรงเรียน เพื่อให้ตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารงานโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถบริการข้อมูล ให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนครบุรีวิทยาได้ 
          2.2  เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ การค้นหาส่ือ การจัดทำส่ือ  
           2.3  เพื่อใหบุ้คลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายและ
มีศักยภาพในด้าน ICT เพื่อรองรับในการพัฒนา 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  โรงเรียนมีโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรยีน ครบท้ัง 4 ฝ่าย และเว็บไซต์โรงเรียน 
  3.1.2  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาทุกคน ได้รับการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

อินเตอร์เน็ตและการบริการสืบค้นข้อมูล 
                 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายท่ีถูกต้อง ปลอดภัย 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนได้ใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยาทุกคน มีความพึงพอใจได้รับการบริหารข้อมูล
สารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและการบริการสืบค้นข้อมูลมีท่ีมีประสิทธิภาพ 
                3.2.3 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน 2566 
นายธวัชชัย,  
นายอดุลวิทย์  

2 พัฒนาโปรแกรมระบบฐานบริหารงานโรงเรียน 
และเว็บไซต์หน่วยงาน 
 2.1 ข้ันเตรียมการ 
      1) สํารวจความต้องการในการพัฒนา 
      2) วางแผน ออกแบบโปรแกรม 
       3) จัดเตรียมคู่มือ โปรแกรมและอบรม 
2.2 ข้ันดําเนินการ 
    1) จัดอบรมตามหลักสูตรการอบรม 
    2) ประเมนิผลงานผู้เข้าอบรม 
2.3 ข้ันประเมินผล 
     วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน 2566 

นายธวัชชัย   
นายอดุลวิทย ์ 
นายนัฐพงษ ์

3 เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานและห้องบริการ
ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร  

พฤษภาคม 2565 – 
ตุลาคม 2565 

นายธวัชชัย  
นายนัฐพงษ ์

 
 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

 

 5,000 5,000  5,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   5,000 5,000  5,000 
2 กิจกรรมที่  2 พัฒนาโปรแกรม

ระบบฐานบริหารงานโรงเรียน 
และเว็บไซต์หน่วยงาน     
 

(หมายเหตุ :  ใช้งบแลกเป้า) 

 
 
 
- 
 

  
 

 3,450 

  
 

3,450 

  
 

3,450 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   3,450 3,450  3,450 
3 กิจกรรมที่ 3  เสริมประสิทธิภาพ

การดำเนินงานและห้องบริการ
ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 
 

 

 10,000 10,000  10,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 3   10,000 10,000  10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    18,450  18,450 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. การประเมินผล 

 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ประเมินจากสภาพจริง 
บันทึกการนิเทศ 
สอบถามผู้รับบริการ 

แบบบันทึก/รายงานการนิเทศ 
แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาโปรแกรมระบบฐาน
บริหารงานโรงเรียน และเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ประเมินจากสภาพจริง 
บันทึกการนิเทศ 
สอบถามผู้รับบริการ 

แบบบันทึก/รายงานการนิเทศ 
แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 3  เสริมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานและห้องบริการด้านเทคโนโลยี
และการส่ือสาร 

ประเมินจากสภาพจริง 
บันทึกการนิเทศ 
สอบถามผู้รับบริการ 

แบบบันทึก/รายงานการนิเทศ 
แบบสอบถาม 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  โรงเรียนมีโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน มีช่องทางในการติดต่อ ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

7.2 บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ การค้นหาส่ือ การจัดทำส่ือ 

7.3 บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและ
การเรียนรู ้
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (นายธวัชชัย   เสยกระโทก)                           

                                                         ตำแหน่ง  ครู  
     
     
 
                                        ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวผาณิต   ฉ่ำเมืองปักษ์) 
                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนุศิษย์  พรชีวโชติ ) 

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา  
 
 
 
 




