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รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 2564 

 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
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คำนำ 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และมุ่งผลสัมฤทธิ์และได้สร้างวัฒนธรรมในการทำงานให้กับบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะวงจร  PDCA  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ซึ่งจะนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 เพื่อรวบรวมร่องรอยการปฏิบัติงานของ
ทีมงานตามแผนงานของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว  และเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะได้นำผลการดำเนินงานนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานได้สรุปรายงานไว้เป็นสัดส่วนประกอบด้วย 
บทท่ี    1 บทนำ 
บทท่ี    2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บทท่ี    3 วิธีการดำเนินงาน 
บทท่ี    4 ผลการดำเนินงาน 
บทท่ี    5 สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต        4
สรุปโครงการวันสำคัญ          ๕ 
สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                          101 
สรุปโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”           102 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
สรุปโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา              145 
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รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการสนองนโยบายและยุทธศาสตร์เพื ่อพัฒนาคุณภาพของผู้เร ียน   
ประจำปีการศึกษา 256๔ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1) งานวิชาการ 

1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บาท  
1.๒ โครงการวันสำคัญ 142,000 บาท  
1.๓ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2,000 บาท  
๑.๔ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

๕,000 บาท  

รวมงบประมาณงานวิชาการ 331,000 บาท  
2) งานบุคลากร 

2.๑ โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ 346,645 บาท  
2.๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม 141,530 บาท  
๒.3 โครงการงานปฏิคมและการประชุมประจำเดือน 15,925 บาท  

รวมงบประมาณงานบุคลากร 504,100 บาท  
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 835,100 บาท  
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บทที่  1 
บทนำ 

 
 

โครงการ    วันสำคัญ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว 

ระยะเวลาดำเนินการ   1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับนโยบาย 
 สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ   

3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับภารกิจ งานวิชาการ 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง ยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้า งให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน และมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข การที่นักเรียนจะตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน  นอกจากจัดกิจกรรม    
โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วันสำคัญของชาติ  ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 



๖ 

 

 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
เห็นคุณค่าและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย แสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง ซึ่งส่งผลต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  1)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
  2)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  1)  ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2)  ผู ้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 

๔.  การดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ หมายเหตุ 

1 วันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 มิ.ย. 2564  
2 วันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 29 ก.ค. 2564  
3 วันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 31 พ.ค. 2564 - 
4 วันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26 มิ.ย. 2564  
5 วันสถาปนาลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ก.ค. 2564  
6 วันวชิราวุธ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25 พ.ย. 2564  
7 วันเด็กแห่งชาติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 ม.ค. 2565 วันเสาร์ สัปดาห์ 

ท่ี 2 ของเดือนมกราคมทุกปี 
 



๗ 

 

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ หมายเหตุ 
8 วันส่ิงแวดล้อมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 มิ.ย. 2564  

9 สัปดาห์ SMT เนื่องในวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 ส.ค. 2564  

10 วันส่ิงแวดล้อมไทย 
และวันดินโลก 

กลุ่มงานส่ิงแวดล้อมโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

4 ธ.ค. 2564 
5 ธ.ค. 2564 

 

11 วันคริสต์สมาส กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

25 ธ.ค. 2564  

12 วันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 ก.พ. 2565  

13 วันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

26 พ.ค. 2564 - 

14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3 มิ.ย. 2564  

15 วันไหว้คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี สัปดาห์แรก  
เดือนมิถุนายนทุกป ี

16 วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

23 ก.ค. 2564 
24 ก.ค. 2564 

 

17 วันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

28 ก.ค. 2564  

18 วันแม่แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

12 ส.ค. 2564  

19 วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 ต.ค. 2564  

20 วันพ่อแห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5 ธ.ค. 2564  
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๘ 

 

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ หมายเหตุ 
21 วันมาฆบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
15 ก.พ. 2565  

รวม 21 กิจกรรม 
 

ตารางที่ 1.1  การดำเนินงานจัดทำโครงการวันสำคัญ 

5.  ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ       โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 

6.  งบประมาณ   
6.1 งบประมาณ จำนวน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

กิจกรรมที่ 1  วันสุนทรภู่  
ผู้รับผิดชอบ   นางพัชรี   ศิริวรรณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค่าใช้จ่าย   - 

 
- 

 

 
มิ.ย. 2564 

 

กิจกรรมที่ 2  วันภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวแพรวนิภา  เสนารักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค่าใช้จ่าย   - 

 
- 
 

 
ก.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 3  วันงดสูบบุหร่ีโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นายบุญสม  แก้วกันยา 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย   - 

 
- 

 
พ.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 4  วันต่อต้านยาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบ   นายบุญสม  แก้วกันยา 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย   - 

 
- 
 

 
มิ.ย. 2564 

 
 
 
 



๙ 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

กิจกรรมที่ 5  วันสถาปนาลูกเสือ 
ผู้รับผิดชอบ   นายอาจกิจ  อมรอรช 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย    
   5.1 ค่าอาหารว่าง และน้ำด่ืมสำหรับนักเรียน   

 
 

2,000 

 
 

ก.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 6  วันวชิราวุธ 
ผู้รับผิดชอบ   นายอาจกิจ  อมรอรช 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย    
   6.1 ค่าอาหารว่าง และน้ำด่ืมสำหรับนักเรียน และค่าพวงมาลา 

 
 

2,000 

 
 

พ.ย. 2564 

 

กิจกรรมที่ 7  วันเด็กแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นายกาญจพงศ์   เกิดประเสริฐ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย    
   7.1 ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  10,000 บาท 
   7.2 ค่าของรางวัล 80,000 บาท 

 
 

 
90,000 

 
 

 
ม.ค. 2565 

 

กิจกรรมที่ 8  วันสิ่งแวดล้อมโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ 
                 นางสาววลีรัตน์  การะดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค่าใช้จ่าย   - 

 
 

- 

 
 

มิ.ย. 2564 

กิจกรรมที่ 9  สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง 
                 นางมนัสพร วงษ์ทองทิว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค่าใช้จ่าย 
   9.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ 7,000 บาท 
   9.2 ค่าของรางวัล 10,000 บาท 

 
 
 

 
17,000 

 
 

 
 

ส.ค. 2564 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

กิจกรรมที่ 10  วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูมิ่งเดือน 
                 นางมนัสพร วงษ์ทองทิว 
กลุ่มงานส่ิงแวดล้อมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย  - 

 
 
- 

 
 

ธ.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 11  วันคริสต์สมาส 
ผู้รับผิดชอบ  นางวราภรณ์  เปียประดิษฐ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
   11.1 ค่าวัสุดและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  5,000 บาท 
   11.2 ค่าเงินรางวัลนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 บาท 

 
 

 
10,000 

 
 

 
ธ.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 12  วันตรุษจีน 
รับผิดชอบ   นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
   12.1 ค่าวัสุดและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  5,000 บาท 
   12.2 ค่าเงินรางวัลนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 บาท 

 
 
 

10,000 

 
 

 
ก.พ. 2565 

 

กิจกรรมที่ 13  วันวิสาขบูชา 
รับผิดชอบ  นางสาวดลฤดี   เพ็ชรชะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย   - 
 

 
- 

 
พ.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 14  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 
รับผิดชอบ  นางสาวตวงทอง   พงศ์จำรัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   14.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
   14.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1,000 บาท 

 
 
 

2,000 

 
 
 

มิ.ย. 2564 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

กิจกรรมที่ 15  วันไหว้ครู 
รับผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  กมล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย  - 

 
- 

 
มิ.ย. 2564 

 

กิจกรรมที่ 16  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  ประยงค์แย้ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   16.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท 
   16.2 ค่าเครื่องไทยธรรม และอื่นๆ เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ 500 บาท 

 
 

 
1,000 

 
 
 

ก.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 17  วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รับผิดชอบ  นางสาวศรสวรรค์  เริงมิตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   17.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
   17.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1,000 บาท 

 
 

 
2,000 

 

 
 

 
ก.ค. 2564 

 
 

 

กิจกรรมที่ 18  วันแม่แห่งชาติ 
รับผิดชอบ  นางสาวตวงทอง   พงศ์จำรัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   18.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
   18.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1,000 บาท 

 
 

 
2,000 

 
 

 
ส.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 19  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  ประยงค์แย้ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   19.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
   19.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1,000 บาท 

 
 

 
2,000 

 
 
 

ต.ค. 2564 

https://hilight.kapook.com/view/14164


๑๒ 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
 

กิจกรรมที่ 20  วันพ่อแห่งชาติ  
รับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   20.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท 
   20.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 500 บาท 

 
 
 

1,000 

 
 
 

ธ.ค. 2564 

 

กิจกรรมที่ 21  วันมาฆบูชา 
รับผิดชอบ  นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   21.1 ค่าส่ือและป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท 
   21.2 ค่าเครื่องไทยธรรม และอื่นๆ เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ 500 บาท 

 
 

 
1,000 

 
 
 

ก.พ. 2565 

รวม 142,000 
 

ตารางที่ 1.2  งบประมาณในการจัดทำโครงการวันสำคัญ 

 

7.  ผลผลิต (output) 
 1.  ผู ้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
 2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
 

8.  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.  ผู ้เร ียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
 
 
 
 
 

https://hilight.kapook.com/view/18055


๑๓ 

 

9.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 

ร้อยละ 100 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

ร้อยละ 100 

 

ตารางที่ 1.3  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

10.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1.  ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
  2.  ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
  การดำเนินงานตามโครงการวันสำคัญ ปีการศึกษา 2564  ได้ดำเนินงานโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. การจัดทำโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
2. นโยบาย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 
3. ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.  
4. มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
5. การประเมินโครงการ 

 

1.  การจัดทำโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระสาคัญของ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 
2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
  3. หน่วยงานทุกระดับมีการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกาหนดแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย มีความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานแต่ละระดับ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
  4. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร  
การบริหารงานเหมาะสม ตามความจำเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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  5. หน่วยงานทุกระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามห้วงระยะเวลา ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อย่างเป็นระบบ 
  6. หน่วยงานทุกระดับมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ 

2.  นโยบาย สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. 
  วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. ผู ้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มี ความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
  2. ผู ้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ ์ กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
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  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
  7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

     เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
   นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

3.  ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย 
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื ่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความ

รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและระดับตำบล 
 

 

4.  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภท
ต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกาย และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธ ิยานุว ัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว ่า เป็น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ 
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จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการกำหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการดำเนินงาน ซึ่งจะทำ
ให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่
สามารถใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ดำเนินงานที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ 
และคุณค่าอย่างไร นำไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รั บมอบหมายไป
ดำเนินงาน การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินงานผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
โครงการ เพื่อให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญ
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการของ มิตเชล 
(Mizel) และการประเมินโครงการท่ีมีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการประเมินโครงการมีความ
มุ่งหมาย  3 ประการ 

1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพื่อช่วยให้ผู้ท่ีตัดสินใจมีการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย  

การประเมินโครงการความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  1.  เพื่อแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใด
จะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 
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  2.  เพื ่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที ่จำเป็น เพื ่อนำไปสู ่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 
  3.  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
  4.  การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 
  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและนำไปใช้ได้ 
โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
มากขึ้นในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน  
ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน 
ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอยา่ง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การดำเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของโครงการ 
และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 
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8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขในการดำเนินงานโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้น
ต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินงาน 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  
มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 

 
1. ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 

           การดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ในขั้นตอนการร่วมกันวางแผน ดำเนินงานจัดทำโครงการวันสำคัญ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ  3.1  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีว ิน ัย มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดการวางแผนการดำเนินงาน แสดงดังตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ 
1  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

คณะทำงานจัดทำโครงสร้างวันสำคัญ 
ปีการศึกษา 2564 

1-17 พ.ค. 2564 กัลย์สุดา  แป้นแก้ว  และคณะ 

2 รายงานผลการประชุมต่อผู้บริหาร 18 พ.ค. 2564 กัลย์สุดา  แป้นแก้ว 
3  เตรียมการดำเนินการจัดโครงการวัน

สำคัญ ตามกิจกรรมในวันสำคัญ  

ท้ัง 21 วัน/กิจกรรม 

1 เมษายน 2564 -  

30 พฤษภาคม 2564 

กัลย์สุดา  แป้นแก้ว  และคณะ 

4 ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้แต่ละ
กิจกรรมวันสำคัญ  

1 พฤษภาคม 2564 -  

30 เมษายน 2565 

กัลย์สุดา  แป้นแก้ว  และคณะ 

4.1 วันสุนทรภู่ มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ 
4.2 วันภาษาไทย ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.3 วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.4 วันต่อต้านยาเสพติด มิ.ย. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.5 วันสถาปนาลูกเสือ ก.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.6 วันวชิราวุธ พ.ย. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.7 วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.8 วันส่ิงแวดล้อมโลก มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
4.9 สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
ส.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
4.10 วันส่ิงแวดล้อมไทยและวันดินโลก ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
4.11 วันคริสต์สมาส ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4.12 วันตรุษจีน ก.พ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4.13 วันวิสาขบูชา พ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.14 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระบรมราชินี 
มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.15 วันไหว้คร ู มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.16 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.17 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.18 วันแม่แห่งชาติ ส.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.19 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ต.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.20 วันพ่อแห่งชาติ ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ 
4.21 วันมาฆบูชา ก.พ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
5  ประเมินผลการดำเนินการตาม

โครงการวันสำคัญ 
18-30 มีนาคม 2565 คณะครู บุคลากรและนักเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
6 ประชุมสรุปงานตามโครงการวันสำคัญ 31 มีนาคม 2565 กัลย์สุดา  แป้นแก้ว  และคณะ 
7 จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 1-17 เมษายน 2565 กัลย์สุดา  แป้นแก้ว 

 

ตารางที่ 3.1  ขั้นตอนการวางแผน ดำเนินงานจัดทำโครงการวันสำคัญ 

 
2.  ข้ันตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 

การดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
ดำเนินงานสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
ดำเนินงานสร้างแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการ

กิจกรรมวันสำคัญแต่ละวันในโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวันสำคัญ  
2.2  การดำเนินกิจกรรม 
โครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ดำเนินกิจกรรมจำนวน 21 กิจกรรม  โดยมีข้ันตอนการ

ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แสดงดังตารางท่ี 3.2 ดังนี้ 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
วิธีการและขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาจน
เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีความ
ตระหนักถึง
ความสำคัญและ
สามารถเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับวัน
สำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
 

2.  ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาจน
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการของ
วันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 

1.  ผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมวันสำคัญ 
สามารถเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับวัน
สำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

2.  ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการของ
วันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
 
 

นักเรียนทุกคน - กิจกรรมที่ 1 
วันสุนทรภู่ 

มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กิจกรรมที่ 2 
วันภาษาไทย 

ก.ค. 2564 

- กิจกรรมที่ 3 
วันงดสูบบุหรี่โลก 

พ.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- กิจกรรมที่ 4 
วันต่อต้านยาเสพติด 

มิ.ย. 2564 

2,000 กิจกรรมที่ 5 
วันสถาปนาลูกเสือ 

ก.ค. 2564 

2,000 กิจกรรมที่ 6 
วันวชิราวุธ 

พ.ย. 2564 

90,000 กิจกรรมที่ 7 
วันเด็กแห่งชาติ 

ม.ค. 2565 

- กิจกรรมที่ 8 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 

มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
17,000 กิจกรรมที่ 9 

สัปดาห์ SMT เน่ือง
ในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ส.ค. 2564 

- กิจกรรมที่ 10 
วันสิ่งแวดล้อมไทย
และวันดินโลก 

ธ.ค. 2564 

10,000 กิจกรรมที่ 11 
วันคริสต์สมาส 

ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 กิจกรรมที่ 12 
วันตรุษจีน 

ม.ค. 2565 

- กิจกรรมที่ 13 
วันวิสาขบูชา 

พ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 
 
 

2,000 กิจกรรมที่ 14 
วันเฉลิมพระ 

มิ.ย. 2564 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
วิธีการและขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   
 ชนมพรรษาสมเด็จ 

พระบรมราชินี 
 

 

- กิจกรรมที่ 15 
วันไหว้ครู 

มิ.ย. 2564 

1,000 กิจกรรมที่ 16 
วันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา 

ก.ค. 2564 

   2,000 กิจกรรมที่ 17 
วันพระบรมราช
สมภพพระบาท 
สมเด็จพระ
ปรเมนทร
รามาธิบดีศรี       
สินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

2,000 กิจกรรมที่ 18 
วันแม่แห่งชาติ 

ส.ค. 2564 

2,000 กิจกรรมที่ 19 
วันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาท 
สมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร 

ต.ค. 2564 

1,000 กิจกรรมที่ 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

ธ.ค. 2564 

1,000 กิจกรรมที่ 21 
วันมาฆบูชา 

ก.พ. 2565 

 
 

ตารางที่ 3.2  การดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการวันสำคัญ 

3.  ข้ันตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
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  การดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ในขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)  
ดำเนินงานประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

  สร้างแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบนระบบ Google form โดยให้มีหัวข้อประเมินท่ี

สอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) ด้านผลการดำเนินงาน 

(ผลผลิต ผลลัพธ์) แสดงดังตารางท่ี 3.3 ดังนี้ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

      ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)        

1 การวางแผนเตรียมการดำเนินตามกิจกรรมวันสำคัญ      

2 การดำเนินการสอนตามกิจกรรมวันสำคัญ      

3 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ      

4 ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ      

      ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)        

1 กิจกรรมท่ี 1  วันสุนทรภู่      

2 กิจกรรมท่ี 2  วันภาษาไทย      

3 กิจกรรมท่ี 3  วันงดสูบบุหรี่โลก      

4 กิจกรรมท่ี 4  วันต่อต้านยาเสพติด      

5 กิจกรรมท่ี 5  วันสถาปนาลูกเสือ      

6 กิจกรรมท่ี 6  วันวชิราวุธ      

7 กิจกรรมท่ี 7  วันเด็กแห่งชาติ      

8 กิจกรรมท่ี 8  วันส่ิงแวดล้อมโลก      

9 กิจกรรมท่ี 9  สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ      

10 กิจกรรมท่ี 10  วันส่ิงแวดล้อมไทยและวันดินโลก      

11 กิจกรรมท่ี 11  วันคริสต์สมาส      

ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)      

12 กิจกรรมท่ี 12  วันตรุษจีน      

13 กิจกรรมท่ี 13  วันวิสาขบูชา      
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14 กิจกรรมท่ี 14  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี      

15 กิจกรรมท่ี 15  วันไหว้ครู      

16 กิจกรรมท่ี 16  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      

17 กิจกรรมท่ี 17  วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     

18 กิจกรรมท่ี 18  วันแม่แห่งชาติ      

19 กิจกรรมท่ี 19  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

     

20 กิจกรรมท่ี 20  วันพ่อแห่งชาติ      

21 กิจกรรมท่ี 21 วันมาฆบูชา      
 

 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

      ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)        

      ผลผลิต      

1   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก

ถึงความสำคัญและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

     

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ

ของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

     

      ผลลัพธ์      

1 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     

2 ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ 

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

     

รวม      
 

ตารางที่ 3.3  การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการวันสำคัญ 

https://king.kapook.com/
https://king.kapook.com/
https://calendar.kapook.com/2564/important
https://calendar.kapook.com/2564/important
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 3.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
  วิเคราห์ผลการดำเนินงาน  โดยใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ �̅� ) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  

 
หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลงความหมายของ

ข้อมูลต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดย
แปลความหมายดังต่อไปนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
  2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 
  1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 

4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
 4.1  สรุปผลการดำเนินงาน    
  ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการวันสำคัญ สรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม 
โดยมีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) ด้านผลการ
ดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)  มีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. คือ นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม และด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
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กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.2  อภิปรายผลการดำเนินงาน 
   การอภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการวันสำคัญท่ีต้ังไว้และสอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   
 4.3  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
   ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/
พัฒนาการจัดทำโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเอง
ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
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บทที่ 4 

ผลการดำเนนิงาน 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  
มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการดำเนินงานโครงการ  แสดง
ดังต่อไปนี้  

 

1.  ผลการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ตามแผนการดำเนินงาน  แสดงดัง
ตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

 
ท่ี การเตรียมการ บรรลุตาม

เป้าประสงค์ 
ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 

1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  - 
2 รายงานผลการประชุมต่อผู้บริหาร  - 
3 เตรียมการ  - 
4 ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้แต่ละกิจกรรม -  
5 ประเมิลผล  - 
6 ประชุมสรุปงาน  - 
7 จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร  - 

 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงผลการวางแผนการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ 
 

ตารางผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ตามแผนการดำเนินงาน แสดงผลการวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ บรรลุตามเป้าประสงค์ 6 รายการ ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 1 รายการ สรุปได้ว่าส่วนมาก
สามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามเป้าประสงค์โครงการที่วางแผนไว้แต่เนื่องจาก  สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมท้ังหมดได้ 
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2.  ผลการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
ดำเนินงานสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 2.1  ผลการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม   
ได้แบบนิเทศภายใน ใช้สำหรับนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมโครงการวันสำคัญ  ประจำปีการศึกษา 2564  
ดังนี้ 

แบบนิเทศโครงการ       วันสำคัญ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์สุดา   แป้นแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ    1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
สอดคล้องกับนโยบาย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ   
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับภารกิจ งานวิชาการ 

สภาพการดำเนินงานท่ีต้องการ 

ผลผลิต(ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม) ผลลัพธ์(ผลทีเ่กิดต่อเนื่องจากผลผลิต) 
   1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
    2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

   1.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ 
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2.  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
ของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
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สภาพการดำเนินงานจริง  ณ  วันท่ีได้รับการนิเทศ 

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 1   
วันสุนทรภู่ 

   

กิจกรรมท่ี 2 
วันภาษาไทย 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 กิจกรรมท่ี 3 
วันงดสูบบุหรี่โลก 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

 กิจกรรมท่ี 4 
วันต่อต้านยาเสพติด 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

 กิจกรรมท่ี 5 
วันสถาปนาลูกเสือ 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

กิจกรรมท่ี 6 
วันวชิราวุธ 

   

กิจกรรมท่ี 7 
วันเด็กแห่งชาติ 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 กิจกรรมท่ี 8 
วันส่ิงแวดล้อมโลก 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 
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กิจกรรมท่ี 9 
สัปดาห์ SMT เนื่องในวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 
 

   

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 10 
วันส่ิงแวดล้อมไทย 

และวันดินโลก 

   

กิจกรรมท่ี 11 
วันคริสต์สมาส 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

กิจกรรมท่ี 12 
วันตรุษจีน 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 
 

กิจกรรมท่ี 13 
วันวิสาขบูชา 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

กิจกรรมท่ี 14 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี 

   

 กิจกรรมท่ี 15 
วันไหว้คร ู

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

 กิจกรรมท่ี 16 
วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 
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กิจกรรมท่ี 17 
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณพระ  
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

   

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 18 
วันแม่แห่งชาติ 

   

กิจกรรมท่ี 19 
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

   

กิจกรรมท่ี 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

   

 กิจกรรมที ่21 
วันมาฆบชูา 

ติดปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
ความรู้ทางออนไลน์ 

 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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๓๕ 

 

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
      ดี     เพราะ  ....................................................................................................................... 
      พอใช้    เพราะ.......................................................................................................................... 
      ควรปรับปรุง   เพราะ.......................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
ลงช่ือ……………………………..ผู้นิเทศ 
    (นางกาญจนา  คล้ายพุฒ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 
 
 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ลงช่ือ………………………….……ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

2.2  ผลการดำเนินกิจกรรม 
โครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี ้

ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

วิธีการและขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
จนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ  
มีความตระหนัก
ถึงความสำคัญ
และสามารถ
เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ได้ 
 

2.  ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
จนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการของ
วันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ได้ 

1.  ผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมวัน
สำคัญ สามารถ
เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับวัน
สำคัญของชาติ 
ศาสนาและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

2.  ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาม
กระบวนการของ
วันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ได้ 
 
 

นักเรียน
ทุกคน 

- - กิจกรรมที่ 1 
วันสุนทรภู่ 

มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย - - กิจกรรมที่ 2 
วันภาษาไทย 

ก.ค. 2564 

- - กิจกรรมที่ 3 
วันงดสูบบุหรี่โลก 

พ.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - กิจกรรมที่ 4 
วันต่อต้านยาเสพติด 

มิ.ย. 2564 

2,000 - 
 

กิจกรรมที่ 5 
วันสถาปนาลูกเสือ 

ก.ค. 2564 

2,000 600 กิจกรรมที่ 6 
วันวชิราวุธ 

พ.ย. 2564 

90,000 62,810 กิจกรรมที่ 7 
วันเด็กแห่งชาติ 

ม.ค. 2565 

- - กิจกรรมที่ 8 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 

มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
17,000 2,140 กิจกรรมที่ 9 

สัปดาห์ SMT เน่ือง
ในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ส.ค. 2564 

- - กิจกรรมที่ 10 
วันสิ่งแวดล้อมไทย
และวันดินโลก 

ธ.ค. 2564 

10,000 10,000 กิจกรรมที่ 11 
วันคริสต์สมาส 

ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 10,000 9,930 กิจกรรมที่ 12 

วันตรุษจีน 
ม.ค. 2565 

- - กิจกรรมที่ 13 
วันวิสาขบูชา 

พ.ค. 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

2,000 - กิจกรรมที่ 14 มิ.ย. 2564 



๓๗ 

 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระบรมราชินี 

ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- - กิจกรรมที่ 15 
วันไหว้ครู 

มิ.ย. 2564 

ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมาย งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

วิธีการและขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

   1,000 - กิจกรรมที่ 16 
วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 2,000 2,000 กิจกรรมที่ 17 

วันพระบรมราช
สมภพพระบาท 
สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชริา
ลงกรณพระวชริ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ก.ค. 2564 

2,000 1,820 กิจกรรมที่ 18 
วันแม่แห่งชาติ 

ส.ค. 2564 

2,000 - กิจกรรมที่ 19 
วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร 

ต.ค. 2564 

1,000 500 กิจกรรมที่ 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

ธ.ค. 2564 

1,000 - กิจกรรมที่ 21 
วันมาฆบูชา 

ก.พ. 2565 

รวม 142,000 89,800 คงเหลือ 52,200 บาท 
 

ตารางที่ 4.2   ตารางแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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๓๘ 

 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า 
ผู้เรียนมคีวามรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานโครงการ 

การเบิกใช้งบประมาณในโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
เอกสารแนบ 

งบประมาณ 

งบราชการ งบโรงเรียน 
งบบริจาค 
(ระบุนาม) 

1 กิจกรรมท่ี 6 
วันวชิราวุธ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 600 - 

2 กิจกรรมท่ี 7 
วันเด็กแห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 62,810 - 

3 กิจกรรมท่ี 9 
สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 2,140 - 

4 กิจกรรมท่ี 11 
วันคริสต์สมาส 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 10,000 - 

5 กิจกรรมท่ี 12 
วันตรุษจีน 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 9,930 - 

6 กิจกรรมท่ี 17 
วันพระบรมราชสมภพพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 2,000 - 

7 กิจกรรมท่ี 18 
วันแม่แห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 1,820 - 

8 กิจกรรมท่ี 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 500 - 

รวมทั้งสิ้น 89,800 บาท 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ 
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งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

รายจ่าย 

คงเหลือ 

 

      ลงช่ือ  .........................................  เหรัญญิกของโครงการ 
             (นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว) 

3.  ผลการร่วมกันประเมิน (Check) 
  การดำเนินงานโครงการวนัสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  ในขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)  
ดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

3.1 การใช้เคร่ืองมือประเมินผลการดำเนินโครงการวันสำคัญ แสดงผลดังตารางท่ี 4.4 
 

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน 

      ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)    

1 การวางแผนเตรียมการดำเนินตามกิจกรรมวันสำคัญ มาก (4) 
2 การดำเนินการสอนตามกิจกรรมวันสำคัญ มาก (4) 
3 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ มาก (4) 
4 ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ มากท่ีสุด (5) 
 รวม 4.25 

      ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)    

1 กิจกรรมท่ี 1  วันสุนทรภู่ มาก (4) 
2 กิจกรรมท่ี 2  วันภาษาไทย มากท่ีสุด (5) 
3 กิจกรรมท่ี 3  วันงดสูบบุหรี่โลก มาก (4) 
4 กิจกรรมท่ี 4  วันต่อต้านยาเสพติด มาก (4) 
5 กิจกรรมท่ี 5  วันสถาปนาลูกเสือ มาก (4) 
6 กิจกรรมท่ี 6  วันวชิราวุธ มากท่ีสุด (5) 
7 กิจกรรมท่ี 7  วันเด็กแห่งชาติ มากท่ีสุด (5) 
8 กิจกรรมท่ี 8  วันส่ิงแวดล้อมโลก มาก (4) 
9 กิจกรรมท่ี 9  สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มากท่ีสุด (5) 
10 กิจกรรมท่ี 10  วันส่ิงแวดล้อมไทยและวันดินโลก มากท่ีสุด (5) 

142,000  บาท 

89,800 บาท 

52,200 บาท 



๔๐ 

 

11 กิจกรรมท่ี 11  วันคริสต์สมาส มากท่ีสุด (5) 
12 กิจกรรมท่ี 12  วันตรุษจีน มากท่ีสุด (5) 
13 กิจกรรมท่ี 13  วันวิสาขบูชา มาก (4) 
14 กิจกรรมท่ี 14  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี มาก (4) 
15 กิจกรรมท่ี 15  วันไหว้ครู มาก (4) 
16 กิจกรรมท่ี 16  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มาก (4) 
17 กิจกรรมท่ี 17  วันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี     

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มากท่ีสุด (5) 

18 กิจกรรมท่ี 18  วันแม่แห่งชาติ มากท่ีสุด (5) 
19 กิจกรรมท่ี 19  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาก (4) 

20 กิจกรรมท่ี 20  วันพ่อแห่งชาติ มากท่ีสุด (5) 
21 กิจกรรมท่ี 21 วันมาฆบูชา มาก (4) 

 รวม 4.48 
 

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน 

      ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)    

      ผลผลิต  
1   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึง

ความสำคัญและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

มากท่ีสุด (5) 

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

มาก (4) 

 รวม 4.50 
      ผลลัพธ์  

1 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

มาก (4) 

2 ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

มาก (4) 

 รวม 4.00 

สรุปผล 
4.31 
มาก 
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๔๑ 

 

ตารางที่ 4.4  การใช้เคร่ืองมือประเมินผลการดำเนินโครงการวันสำคัญ 

 
แสดงผลการประเมินการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ในด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) คือ 4.25     

ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) คือ 4.48 ด้านผลการดำเนินงาน ผลผลิต คือ 4.50 และผลลัพธ์คือ 4.00 
รวมทั้งหมดพบว่า   4.31  สรุปได้ว่า โครงการวันสำคัญ อยู่ในระดับ มาก 

 
3.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ แสดงผลดังตารางท่ี 4.5 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. 

      ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)     

1 การวางแผนเตรียมการดำเนินตามกิจกรรมวันสำคญั 3.40 0.55 

2 การดำเนินการสอนตามกิจกรรมวันสำคัญ 3.60 0.89 

3 ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการดำเนินกจิกรรมวันสำคัญ 4.20 0.45 

4 ความพงึพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 4.80 0.45 

สรุป 4.00 0.79 

      ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)     

1 กิจกรรมที ่1  วนัสนุทรภู่ 3.20 0.45 

2 กิจกรรมที ่2  วนัภาษาไทย 4.80 0.45 

3 กิจกรรมที ่3  วนังดสูบบุหรี่โลก 3.40 0.55 

4 กิจกรรมที ่4  วนัต่อต้านยาเสพติด 3.20 0.45 

5 กิจกรรมที ่5  วนัสถาปนาลูกเสอื 3.20 0.45 

6 กิจกรรมที ่6  วนัวชิราวุธ 4.20 0.45 

7 กิจกรรมที ่7  วนัเด็กแห่งชาติ 4.80 0.45 

8 กิจกรรมที ่8  วนัสิ่งแวดล้อมโลก 3.20 0.45 

9 กิจกรรมที ่9  สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ 4.80 0.45 

10 กิจกรรมที ่10  วนัสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก 4.20 0.45 

11 กิจกรรมที ่11  วนัครสิต์สมาส 4.60 0.55 

12 กิจกรรมที ่12  วนัตรุษจีน 4.40 0.89 

13 กิจกรรมที ่13  วนัวิสาขบูชา 3.20 0.45 

14 กิจกรรมที ่14  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิน ี 3.60 0.55 
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15 กิจกรรมที ่15  วนัไหว้คร ู 3.20 0.45 

16 กิจกรรมที ่16  วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 3.40 0.89 

17 กิจกรรมที ่17  วนัพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณพระวชริเกลา้เจ้าอยู่หัว 4.80 0.45 

18 กิจกรรมที ่18  วนัแม่แห่งชาติ 4.40 0.89 

19 กิจกรรมที ่19  วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3.00 0.00 

20 กิจกรรมที ่20  วนัพ่อแห่งชาติ 4.00 0.71 

21 กิจกรรมที ่21 วันมาฆบชูา 3.20 0.45 

สรุป 3.85 0.83 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. 

      ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)     

      ผลผลติ   

1   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มคีวามตระหนัก

ถึงความสำคัญและสามารถเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 5.00 0.00 

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ

ของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 4.80 0.45 

สรุป 4.90 0.32 

      ผลลัพธ ์   

1 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกจิกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.80 0.45 

2 ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ 

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 4.60 0.55 

สรุป 4.70 0.48 

สรุปผล 4.00 0.84 
  

ตารางที่ 4.5  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ 
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แสดงผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญในด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการ
ดำเนินงาน (กระบวนการ) และด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) พบว่า  มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 4.00 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับ มาก 

 
4.  ผลการร่วมปรับปรุง (Act) 
  การดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ในขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
ดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำโครงการในแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
 4.1  สรุปผลการดำเนินงาน     
  ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมวันสำคัญของโครงการวันสำคัญ สรุปผลการดำเนินงาน
รายกิจกรรม โดยให้มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธ ีการดำเนินงาน 
(กระบวนการ) ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) อยู่ในระดับ มาก   

  ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ในด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้าน

วิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) และด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) พบว่า  มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 
4.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับ มาก  

   
  ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง จากการดำเนินกิจกรรมท้ัง 21 กิจกรรมวันสำคัญ ทุกกิจกรรมล้วนแต่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เน้นผู้เรียนให้มีความ
รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังส่งเสริมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคมและด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4.2  อภิปรายผลการดำเนินงาน 

การอภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ สอดคล้องกับวัตถุของโครงการวันสำคัญ 
ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  และทำให้ผู ้เร ียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ จากท้ังหมด 21 กิจกรรมวันสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ด้าน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4.3  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
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   ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/

พัฒนาการจัดทำโครงการวันสำคัญ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการ

พัฒนาตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้ 

4.3.1  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  4.3.2  เวลาในการจัดกิจกรรมน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงในการสอนแต่

เรื่องท่ีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 

  4.3.3  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้

บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงได้เท่าท่ีควร 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การจัดกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  สามารถสรุปผล  อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ  แสดงดังต่อไปนี้  
 

 1.  สรุปผลการดำเนินงาน    

 ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมวันสำคัญของโครงการวันสำคัญ สรุปผลการดำเนินงานราย
กิจกรรม โดยให้มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) 
ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) อยู่ในระดับ มาก   

 ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ ในด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการ

ดำเนินงาน (กระบวนการ) และด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) พบว่า  มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 4.00 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับ มาก  

ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง จากการดำเนินกิจกรรมทั้ง 21 กิจกรรมวันสำคัญ ทุกกิจกรรมล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เน้นผู้เรียนให้มีความรัก
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังส่งเสริมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคมและด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

2.  อภิปรายผลการดำเนินงาน 
การอภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ สอดคล้องกับวัตถุของโครงการวันสำคัญ 

ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัน
สำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  และทำให้ผู ้เร ียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ จากท้ังหมด 21 กิจกรรมวันสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ด้าน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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3.  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
  ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/พัฒนาการ

จัดทำโครงการวันสำคัญ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเอง

ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้ 

3.1  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3.2  เวลาในการจัดกิจกรรมน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงในการสอนแต่เรื่องที่จัด

กิจกรรมให้กับนักเรียน 

 3.3  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้บางกิจกรรมไม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงได้เท่าท่ีควร 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

ภาคผนวก ก 
ตารางเอกสารประกอบโครงการวันสำคัญ 

ตารางเอกสารประกอบโครงการวันสำคัญ ปีการศึกษา 2564 

ท่ี เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการฯ 
บรรลุตาม

เป้าประสงค ์

ไม่บรรลุตาม

เป้าประสงค ์

1 บันทึกการประชุม  - 

2 การเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงาน  - 

3 ปฏิทินปฏิบัติงาน  - 

4 การประสานงาน  - 

5 กำหนดการ  - 

6 คำกล่าวรายงาน  - 

7 คำกล่าวเปิด  - 

8 คำกล่าวปิด -  

9 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  - 

10 โครงการ  - 

11 คำส่ังโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์    - 

12 เอกสารประชาสัมพันธ์  - 

13 บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน  - 

14 แบบนิเทศภายใน  - 
 

(แนบเอกสารประกอบ) 

 

 

 

 



๔๙ 

 

ภาคผนวก ข 
บันทึกการประชุม 

บันทึกการประชุม 
เรื่อง  การวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วันท่ี     15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เริ่มเวลา    11.30  น.          เลิกเวลา       13.30  น.     รวมเวลา     2     ชั่วโมง 

สถานท่ีประชุม ห้องประชุมยูงทอง 

จำนวนทีมงานท้ังหมด    7   คน    เข้าประชุม   7   คน   ไม่เข้า   -   คน 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่งในทีมงาน ลงชื่อ 

1 นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว หัวหน้าโครงการวันสำคัญ  

2 นางสาวแพรวนิภา  เสนารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

3 นายกาญจนพงษ์  เกิดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4 นายวิริทธิพล  เดชสิทธิ์นัจกร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  

5 นางสนัสพร  วงศ์ทองทิว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

6 นางวราภรณ์  เปียประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

7 นางสาวอมรรัตน์   กมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่งในทีมงาน ลงช่ือ 
1 -   
2 -   
3 -   

 

 



๕๐ 

 

หัวข้อประชุม 
เร่ิมประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.  รายละเอียดโครงการวันสำคัญ 

 2.  รายละเอียดแต่ละกิจกรรมวันสำคัญ 

 3.  แจ้งแผนการดำเนินโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่แล้ว 

- 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เสนอกิจกรรมวันสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง/     

กลุ่มงาน  มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานแต่ละกิจกรรมวันสำคัญให้

สำเร็จลุล่วงตามท่ีวางแผนไว้ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันสุนทรภู่ มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2 วันภาษาไทย ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3 วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4 วันต่อต้านยาเสพติด มิ.ย. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 วันสถาปนาลูกเสือ ก.ค. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6 วันวชิราวุธ พ.ย. 2564 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7 วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8 วันส่ิงแวดล้อมโลก มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
9 สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
ส.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

10 วันส่ิงแวดล้อมไทยและวันดินโลก ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
11 วันคริสต์สมาส ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12 วันตรุษจีน ก.พ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



๕๑ 

 

ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ 
13 วันวิสาขบูชา พ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
    

14 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระบรมราชินี 

มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

15 วันไหว้คร ู มิ.ย. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
16 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
17 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ก.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

18 วันแม่แห่งชาติ ส.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

19 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ต.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

20 วันพ่อแห่งชาติ ธ.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

21 วันมาฆบูชา ก.พ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 

 2.  เมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมแต่ละวันสำคัญ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปกิจกรรมรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรมต่อหัวหน้าโครงการวันสำคัญให้เรียบร้อย 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

1.  วางแผนการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  

2.  ให้แต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ในโครงการวนัสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564  

 

 

https://king.kapook.com/
https://king.kapook.com/
https://king.kapook.com/
https://hilight.kapook.com/view/14164
https://calendar.kapook.com/2564/important
https://calendar.kapook.com/2564/important
https://calendar.kapook.com/2564/important
https://hilight.kapook.com/view/18055


๕๒ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจทำให้บางกิจกรรมไม่

สามารถดำเนินการได้ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและปลอดภัยอย่างท่ีสุด 

ปิดประชุมเวลา  13.30  น. 

 

ลงช่ือ ...................... ...................                           ลงช่ือ……………………….......…... 

( นางสาวแพรวนิภา  เสนารักษ์)            ( นางสาวกัลย์สุดา     แป้นแก้ว ) 

        ผู้บันทึกการประชุม         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ภาคผนวก ค 
แบบนิเทศโครงวันสำคัญ 

แบบนิเทศโครงการ       วันสำคัญ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์สุดา   แป้นแก้ว  
ระยะเวลาดำเนินการ    1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
สอดคล้องกับนโยบาย 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ   
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับภารกิจ งานวิชาการ 
 

สภาพการดำเนินงานท่ีต้องการ 

ผลผลิต(ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม) ผลลัพธ์(ผลทีเ่กิดต่อเนื่องจากผลผลิต) 
   1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
    2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 

   1.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ 
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2.  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
ของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
 

 

 

 



๕๔ 

 

สภาพการดำเนินงานจริง  ณ  วันท่ีได้รับการนิเทศ 

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 1   
วันสุนทรภู่ 

   

กิจกรรมท่ี 2 
วันภาษาไทย 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 กิจกรรมท่ี 3 
วันงดสูบบุหรี่โลก 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

 กิจกรรมท่ี 4 
วันต่อต้านยาเสพติด 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

 กิจกรรมท่ี 5 
วันสถาปนาลูกเสือ 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

กิจกรรมท่ี 6 
วันวชิราวุธ 

   

กิจกรรมท่ี 7 
วันเด็กแห่งชาติ 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 กิจกรรมท่ี 8 
วันส่ิงแวดล้อมโลก 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

กิจกรรมท่ี 9 
สัปดาห์ SMT เนื่องในวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   
 
 

 



๕๕ 

 

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 10 
วันส่ิงแวดล้อมไทย 

และวันดินโลก 

   

กิจกรรมท่ี 11 
วันคริสต์สมาส 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

กิจกรรมท่ี 12 
วันตรุษจีน 
(จัดกิจกรรมออนไลน์) 

   

 
 

กิจกรรมท่ี 13 
วันวิสาขบูชา 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

กิจกรรมท่ี 14 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี 

   

 กิจกรรมท่ี 15 
วันไหว้คร ู

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

 กิจกรรมท่ี 16 
วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

กิจกรรมท่ี 17 
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณพระ  
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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๕๖ 

 

งานที่ทำเสร็จแล้ว งานที่กำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 18 
วันแม่แห่งชาติ 

   

กิจกรรมท่ี 19 
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

   

กิจกรรมท่ี 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

   

 กิจกรรมที ่21 
วันมาฆบชูา 

ติดปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

งดการจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ทาง
ออนไลน ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
      ดี     เพราะ  ....................................................................................................................... 
      พอใช้    เพราะ.......................................................................................................................... 
      ควรปรับปรุง   เพราะ......................................................................................................................... 
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๕๗ 

 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
ลงช่ือ……………………………..ผู้นิเทศ 
    (นางกาญจนา  คล้ายพุฒ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 
 
 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ลงช่ือ………………………….……ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ภาคผนวก ง 
รายละเอียดของโครงการวันสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 
แผนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการวันสำคัญ 

แผนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการวันสำคัญ แผนปฏิบัติการประจำปี พุทธศักราช 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๕ 

 

กิจกรรม 
จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65  

กิจกรรมที่ 1 
วันสุนทรภู่ 

-  -           

กิจกรรมที่ 2 
วันภาษาไทย 

-   
- 

         

กิจกรรมที่ 3 
วันงดสูบบุหรี่
โลก 

- -            

กิจกรรมที่ 4 
วันต่อต้านยา  
เสพติด 

-  -           

กิจกรรมที่ 5 
วันสถาปนา
ลูกเสือ 

2,000   2,000          

กิจกรรมที่ 6 
วันวชิราวุธ 

2,000       2,000      

กิจกรรมที่ 7 
วันเด็กแห่งชาติ 

90,000         
90,000 

   

กิจกรรมที่ 8 
วันสิ่งแวดล้อม
โลก 

-  -           

กิจกรรมที่ 9 
สัปดาห์ SMT 
เน่ืองในวัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

17,000    
17,000 

        

กิจกรรมที่ 10 
วันสิ่งแวดล้อม
ไทยและวันดิน
โลก 

-        -     

กิจกรรมที่ 11 
วันคริสต์สมาส 

10,000        10,000     

กิจกรรมที่ 12 
วันตรุษจีน 

10,000          10,000   

กิจกรรมที่ 13 
วันวิสาขบูชา 

-  -           



๖๖ 

 

กิจกรรมที่ 14 
วันเฉลิมพระ
ชนม- พรรษา
สมเด็จ 
พระบรมราชินี 

2,000  2,000           

 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน

ที่ได้รับ
จัดสรร 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65  

กิจกรรมที่ 15 
วันไหว้ครู 

-   -          

กิจกรรมที่ 16 
วันอาสาฬหบูชา   

 และวันเข้าพรรษา 

1,000   1,000          

กิจกรรมที่ 17 
วันพระบรมราช

สมภพ

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรี      

สินทรมหาวชิรา

ลงกรณพระ    

วชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

2,000   2,000          

กิจกรรมที่ 18 
วันแม่แห่งชาติ 

2,000    2,000         

กิจกรรมที่ 19 
วันคล้ายวัน

สวรรคต

พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกา  

ธิเบศรมหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช    

บรมนาถบพิตร 

2,000      2,000       

กิจกรรมที่ 20วัน
พ่อแห่งชาติ 

1,000     
 

   1,000     

กิจกรรมที่ 21 1,000          1,000   
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๖๗ 

 

วันมาฆบูชา 
รวม 142,000  2,000 5,000 19,000  2,000 2,000 11,000 90,000 11,000   

 

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ภาคผนวก ฉ 
การใช้เงินงบประมาณตามโครงการวันสำคัญ 

ตารางการเบิกใช้งบประมาณในโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
เอกสารแนบ 

งบประมาณ 

งบราชการ งบโรงเรียน 
งบบริจาค 
(ระบุนาม) 

1 กิจกรรมท่ี 6 
วันวชิราวุธ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 600 - 

2 กิจกรรมท่ี 7 
วันเด็กแห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 62,810 - 

3 กิจกรรมท่ี 9 
สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 2,140 - 

4 กิจกรรมท่ี 11 
วันคริสต์สมาส 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 10,000 - 

5 กิจกรรมท่ี 12 
วันตรุษจีน 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 9,930 - 

6 กิจกรรมท่ี 17 
วันพระบรมราชสมภพพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 2,000 - 

7 กิจกรรมท่ี 18 
วันแม่แห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 1,820 - 

8 กิจกรรมท่ี 20 
วันพ่อแห่งชาติ 

บันทึกข้อความขอใช้
งบประมาณ 

- 500 - 

รวมทั้งสิ้น 89,800 บาท 
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๖๘ 

 

 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

รายจ่าย 

คงเหลือ 

 

 

      ลงช่ือ  .........................................  เหรัญญิกของโครงการ 
             (นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,000  บาท 

89,800 บาท 

52,200 บาท 



๖๙ 

 

ภาคผนวก ช 

กิจกรรมท่ี 1 วันสนุทรภู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

กิจกรรมที่ 2  วันภาษาไทย 



๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๗๓ 

 

ภาคผนวก ฌ 
กิจกรรมที่ 6  วันวชิราวุธ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ภาคผนวก ญ 
กิจกรรมที่ 9 สัปดาห์ SMT เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ภาคผนวก ฎ 
กิจกรรมที่ 10 วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๘๒ 

 

ภาคผนวก ฏ 
กิจกรรมที่ 11 วันคริสต์มาส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 



๘๔ 

 

กิจกรรมที่ 12  วันตรุษจีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๘๗ 

 

ภาคผนวก ฑ 
กิจกรรมที่ 13 วันวิสาขบูชา 

 

 
 

 

 

 

 



๘๘ 

 

ภาคผนวก ฒ 
กิจกรรมที่ 17 วันพระบรมราชสมภพพระบาท                        

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ       
พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
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๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ภาคผนวก ณ 
กิจกรรมที่ 18 วันแม่แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ด 
กิจกรรมที่ 19 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๙๗ 

 

ภาคผนวก ต  
กิจกรรมที่ 20  วันพ่อแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๐๐ 

 

ภาคผนวก ถ  
กิจกรรมที่ 21 วันมาฆบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์                                                                             
.   
ท่ี                                                              . วันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                
  
เรื่อง   รายงานการใช้งบประมาณตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม          
          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
  

 ด้วยข้าพเจ้านายสังวรณ์  เดชมัด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน  ๓๒๗,๖๐๐    
บาท   (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณตามโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวนท้ังส้ิน ๓๒๗,๖๐๐  บาท   (สามแสนสองหมื่นเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน)                                  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

       ลงช่ือ…………………………………………………… 

                      (นายสังวรณ์  เดชมัด) 

               ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

        
 

 
 



๑๐๒ 

 

 
บทท่ี  1 
บทนำ 

 
โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
หน่วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน  ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์   และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

นโยบายท่ี 1     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยแ์ละของชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานท่ี 1      คุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งานวิชาการ 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี การรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perception Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)  อีกด้วย  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ทำข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ
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เตรียมการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคล่ือน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์ 
๒.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2.๒ เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑00 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.วิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕6๔ 

นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน และ
ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ 
1.2 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
1.3 คำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.
ชุมชน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประชุมแต่งต้ังคณะทำงาน 
วางแผนการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน 

2.2 กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
2.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 

   ๒.4 กิจกรรม ประกวด Best Practice 
“โรงเรียนสุจริต” 
   ๒.๕ กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน) 
สรุปและประเมินผล 

สิงหาคม ๒๕๖๔ – 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์
นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน 
คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว 

 3 กิจกรรมที่ 3 พิชิตคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  3.1  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนใน
โครงการ 
  3.๒  นำเสนอ / แลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรม 
โรงเรียนสุจริต 

มีนาคม 256๕ นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน  
ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ 
และคณะ 

 
 
5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนนิการ 
 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 
6.งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก 
1.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
๕00 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสุจริต 
2.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
๓,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3 พิชิตคุณธรรม 
3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
๑,๕00 

รวมทั้งหมด ๕,๐00 
 
7.ผลผลิต(output) 
 1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑00 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 80 
8.ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  

  ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ ๘๐ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์มีการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
โรงเรียนสุจริต ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
  การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ดำเนินงานโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

6. การจัดทำโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
7. นโยบาย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 
8. ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.  
9. มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
10. การประเมินโครงการ 

1.  การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบติัการประจำปีของสถานศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ดังนี ้
  1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระสำคัญ 
ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 1
และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
  3. หน่วยงานทุกระดับมีการบูรณาการ ขับเคล่ือนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ท่ีนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย มีความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานแต่ละระดับ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
  4. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรการ
บริหารงานเหมาะสม ตามความจำเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  5. หน่วยงานทุกระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 ตามห้วงระยะเวลา ท้ังในระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างเป็นระบบ 



๑๐๗ 

 

  6. หน่วยงานทุกระดับมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ 
2.  นโยบาย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
  วิสัยทัศน์ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  พันธกิจ 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้น 
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ 
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน 
ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก 
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการ 
จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี 
ความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ 
พัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรง 
ตาม ความต้องการ เป็นต้น   

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม  
ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีมี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภยัจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี ห่างไกลทุรกันดาร  
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี 
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ   
3.  ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๑๐๘ 

 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย 
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความ

รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและระดับตำบล 

4.  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิด
ประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็น
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ



๑๐๙ 

 

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5. หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธ ิยานุว ัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว ่า เป็น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ 
จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า การ
ประเมินโครงการเป็นกระบวนการกำหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการดำเนินงาน ซึ่งจะทำ
ให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่
สามารถใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ดำเนินงานที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ 
และคุณค่าอย่างไร นำไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รั บมอบหมายไป
ดำเนินงาน การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินงานผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
โครงการ เพื่อให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญ
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการของ  
มิตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการท่ีมีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการประเมินโครงการมี
ความมุ่งหมาย  3 ประการ 
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4. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
5. เพื่อช่วยให้ผู้ท่ีตัดสินใจมีการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
6. เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การประเมิน

โครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการ
ตัดสินใจว่า ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อ
หาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจำเป็น เพื่อนำไปสู่การ
พิจารณาประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผล
ของโครงการ 

4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 
  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและนำไปใช้ได้ 
โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
มากขึ้นในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี ้

9. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน 
ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน 
ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

10. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูล
ใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การดำเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 

11. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 

12. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

13. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

14. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะ
การประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
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แก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

15. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย
ของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

16. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู ้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนิน
โครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินงาน 

 

  การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมนิ ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔  ในขั้นตอนการร่วมกันวางแผน ดำเนินงานจัดทำ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ปีการศึกษา 256๔  ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์  สพฐ.  และมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยกำหนดการวางแผนการดำเนินงาน  แสดงดังตาราง 1 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ 
1.2 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
1.3 คำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.
ชุมชน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕6๔ 

นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน และ
ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประชุมแต่งต้ังคณะทำงาน 
วางแผนการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน 

2.2 กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
2.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 

สิงหาคม ๒๕๖๔ – 
กุมภาพันธ์ 256๕ 

ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์
นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน 
คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว 



๑๑๓ 

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๒.4 กิจกรรม ประกวด Best Practice 
“โรงเรียนสุจริต” 
   ๒.๕ กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน) 
สรุปและประเมินผล 

 3 กิจกรรมที่ 3 พิชิตคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  3.1  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนใน
โครงการ 
  3.๒  นำเสนอ / แลกเปล่ียนเรียนรู้ นวัตกรรม 
โรงเรียนสุจริต 

มีนาคม 256๕ นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน  
ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ 
และคณะ 
 

 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔    ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do)  ดำเนินงานสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม   
  ดำเนินงานสร้างแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ  เพื่อใช้ในการดำเนินงานการ
กิจกรรมโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ   
 2.2 การดำเนินกิจกรรม 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔    ดำเนินกิจกรรมจำนวน ๒กิจกรรม  โดยมีข้ันตอนการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

ผลผลิต ผลลัพธ ์ เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการและข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ  
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนมี  

1. นักเรียน 
ครู และ
ผู้บริหาร
โรงเรียนทุก
คน ใน
โรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
มีการนำ 

1. นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนมีค่านิยม 

5,000 
บาท 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความ
ตระหนัก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และ 
 ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการ 

16  
พฤษภาคม  
256๓ -   
15 
พฤษภาคม  
256๔ 

นางสาวณัฐฐิ
นันท์  ฝอยฝน  
ว่าท่ีร้อยตรีธ
นารักษ์  ชาญ
ชัยสิทธิ์   และ
คณะ 
 



๑๑๔ 

 

 
ผลผลิต ผลลัพธ ์ เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการและข้ันตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต”  
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมี
จิตสาธารณะ 

ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน 
ครู และ
บุคลากรใน
โรงเรียนมี
ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต” 
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
5 ประการ 
คือ มีทักษะ
กระบวนการ
คิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่าง
พอเพียงและ
มีจิต
สาธารณะ
นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต”  
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 

 1.2 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการ 
1.3 คำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.
ชุมชน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะครู ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
*ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง
ความสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประชุมแต่งต้ังคณะทำงาน 
วางแผนการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน 

2.2 กิจกรรม บริษัท
สร้างการดี 
2.3 กิจกรรมสมุดบันทึก
ความดี 
*ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า 
๒.4 กิจกรรม ประกวด 
Best“โรงเรียนสุจริต” 
๒.๕ กิจกรรมส่ือ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน) 
สรุปและประเมินผล 

  



๑๑๕ 

 

จากตาราง แสดงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ สรุปได้ว่า การ
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานโครงการ 

3.  ข้ันตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔   ในขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)  ดำเนินงาน
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดังนี ้

๓.๑  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
โดยให้มีหัวข้อประเมินท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการดำเนินงาน

(กระบวนการ) ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) แสดงดังตาราง 
ท่ี รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)        
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ      
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง      
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ      
2 ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)        
2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการ      
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ      
2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
     

3 ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ)์        
3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด      
3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด      
3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด      

รวม      

๓.๒ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  โดยใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 

 



๑๑๖ 

 

หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ �̅� ) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  

 
หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลงความหมายของข้อมูลต่าง 
ๆ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดยแปล
ความหมายดังต่อไปนี้ 

 ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 

 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 

 ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 

 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 

 ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 

4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔  ในขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)  ดำเนินงานสรุปผล
การดำเนินงาน  อภิปรายผลการดำเนินงาน  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ  เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป  ดังนี้ 
 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน    
  นำผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม  
โดยให้มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)  ด้านผล
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การดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)  และแปลผล  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
   อภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ให้มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีต้ังไว้  และสอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   
 4.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
   ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการ  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/พัฒนาการ
จัดทำโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษาประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 

การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีผลการดำเนินงานโครงการ  แสดงดังต่อไปนี้  
1.  ผลการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ 
ตามแผนการดำเนินงาน  แสดงดังตาราง 3 

ท่ี การเตรียมการ บรรลุตาม
เป้าประสงค ์

ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค ์

๑ การเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงาน  - 
๒ ปฏิทินปฏิบัติงาน  - 
๓ การประสานงาน  - 
๔ กำหนดการ  - 
๕ รายละเอียดการใช้งบประมาณ  - 
๖ โครงการ  - 
๗ คำส่ังโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์    - 
๘ เอกสารประชาสัมพันธ์  - 
๙ บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน  - 

 
จากตารางแสดงผลการวางแผนการดำเนินงานโครงการ  บรรลุตามเป้าประสงค์ทุกรายการ  สรุปได้ว่า

สามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามเป้าประสงค์โครงการท่ีวางแผนไว้ 

 

๒.  ผลการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 

  ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  ดำเนินงานสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

 ๒.๑ ผลการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม   
   ได้แบบนิเทศภายใน ใช้สำหรับนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
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แบบนิเทศโครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน  ว่าท่ีร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์   และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 
สอดคล้องกับนโยบาย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

นโยบายท่ี 1    ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานท่ี 1      คุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งานวิชาการ 
สภาพการดำเนินงานท่ีต้องการ 

ผลผลิต(ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม) ผลลัพธ์(ผลท่ีเกิดต่อเนื่องจากผลผลิต) 
1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ใน
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  
2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 

1. นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ใน
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สภาพการดำเนินงานจริง  ณ  วันท่ีได้รับการนิเทศ 

งานท่ีทำเสร็จแล้ว งานท่ีกำลังทำอยู่ ปัญหา การแก้ไข 
๑. จัดระบบพัฒนาครู ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
๒. จัดทำแผนงาน / โครงงาน 
๓. จัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
๔. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพรายบุคคล 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. นิเทศ/กำกับ/ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๗. นำผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนางาน 

- - - 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริม
การเรียนรู้นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ดี   เพราะ  .............................................................................................................................. 

  พอใช้  เพราะ........................................................................................................................... 

  ควรปรับปรุง  เพราะ............................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... .....................

.................................................................................................................................. 

ลงช่ือ……………………………………...ผู้นิเทศ 

                 (นางกาญจนา  คล้ายพุฒ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

                  รับทราบและถือปฏิบัติ 

                                                    ลงช่ือ…………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวณัฐฐินันท์ ฝอยฝน) 
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2.2 การดำเนินกิจกรรม 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔    ดำเนินกิจกรรมจำนวน ๒กิจกรรม  โดยมีข้ันตอนการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

ผลผลิต ผลลัพธ ์ เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการและข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ  
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนมี
ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต”  
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมี
จิตสาธารณะ  

1. นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
การนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนมี
ค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต” 
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต  

1. นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ในโรงเรียนมี
ค่านิยม 
ความซื่อสัตย์
สุจริต 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการ
ทุจริต”  
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มี
ทักษะ
กระบวนการ
คิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่าง
พอเพียงและมี
จิตสาธารณะ 

5,000 
บาท 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความ
ตระหนัก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนคณะครู ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และ 
 ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการ 
1.2 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการ 
1.3 คำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.
ชุมชน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะครู ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
*ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง
ความสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประชุมแต่งต้ังคณะทำงาน 
วางแผนการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน 

2.2 กิจกรรม บริษัท
สร้างการดี 
 

16  
พฤษภาคม  
256๔ -   
15 
พฤษภาคม  
256๕ 

นางสาวณัฐฐิ
นันท์  ฝอยฝน  
ว่าท่ีร้อยตรีธ
นารักษ์  ชาญ
ชัยสิทธิ์   และ
คณะ 
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ตาราง 2 แสดงการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการและข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 อยู่อย่าง
พอเพียงและมี
จิตสาธารณะ
นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.3 กิจกรรมสมุดบันทึก
ความดี 
*ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า 
๒.4 กิจกรรม ประกวด 
Best“โรงเรียนสุจริต” 
๒.๕ กิจกรรมส่ือ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน) 
สรุปและประเมินผล 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
เอกสารแนบ 

งบประมาณ 
 

งบราชการ 
  
งบโรงเรียน 

งบบริจาค 
(ระบุนาม) 

    -  
    -  

รวมทั้งสิ้น - บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับบริจาค   

 

รายจ่าย 

 

คงเหลือ 

            ลงชื่อ.........................................เหรัญญิกของทีมงาน 
               (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -  บาท 

  -  บาท 

   -  บาท 
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3.  ผลการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check )  ดำเนินงาน
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังนี้ 

6.1 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ แสดงผลดังตาราง 5 

ท่ี รายการประเมิน  (�⃑⃑� )  (SD) ระดับ 

1 ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)    
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.38 0.49 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 4.55 0.55 มากที่สุด 
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน/โครงการ 4.43 0.50 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.45 0.51 มาก 
2 ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)    
2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 4.65 0.48 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 4.38 0.54 มาก 
2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
4.08 0.57 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.37 0.53 มาก 
3 ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ)์    
3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4.10 0.63 มาก 
3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4.13 0.56 มาก 
3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 4.10 0.44 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.11 0.54 มาก 

       รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.52 มาก 

  

 จากการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านการ
เตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินการ (กระบวนการ)  และด้านการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) พบว่า 

 

ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
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เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเมื่อเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัย  ( x̅= ๔.๔๕) ด้าน
กระบวนการ  ( x̅=๔.๓๗ ) และด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ( x̅=๔.๑๑) 

เมื่อพิจารณารายข้อ จำนวน 9 รายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ยกเว้นข้อ ๒ และ ๔  มีความ
พึงพอใจในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง และ โครงการมี

การดำเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการ ( �̅�= ๔.๕๕)  และ ( �̅�= ๔.๖๕ )   

ปัญหา/อุปสรรค 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าจึงทำ
ให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
๔.  ผลการร่วมปรับปรุง (Act) 
  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ ในขั้นตอนผลการร่วมปรับปรุง (Act) นำผลมาสรุปการ
ดำเนินงาน อภิปรายผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดทำโครงการในแผน 
ปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

 ๔.๑ สรุปผลการดำเนินงาน    

  ได้ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม  
โดยให้มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)  ด้านผล
การดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)  และแปลผล  ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๔.๒ อภิปรายผลการดำเนินงาน 

   ได้อภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ท่ีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีต้ังไว้  และสอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   

 ๔.๓ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

   ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการ  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/พัฒนาการ
จัดทำโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษาประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ สามารถสรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  
แสดงดังต่อไปนี้  
 

  ๑ สรุปผลการดำเนินงาน    
โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคล่ือน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
 ๒. อภิปรายผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 256๔ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านการ
เตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินการ (กระบวนการ)  และด้านการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) พบว่า
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
     ในการดำเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าจึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ  
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บทที่  1 
บทนำ 

 
 

โครงการ   สรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม  2564 – 15  พฤษภาคม  2565 
 
สอดคล้องกับนโยบาย 
 สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    สอดคล้องกับ มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการของ   
      ผู้บริหารสถานศึกษา   
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเน้นพัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการบริหารการจัดการศึกษา 
ดังนั้น 
ครูผู้สอนเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนและนำเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานจึงมีความสำคัญเป็นอัน
มาก 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เห็นความสำคัญ ของการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้ครูผู้สอนตรงตามวุฒิ
การศึกษา  ความถนัด และความชอบ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยจึงได้จัดทำ
โครงการ สรรหาบุคลากรนี้ขึ้นมา 
2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลนให้เพียงพอในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนตรงสาขาวิชา 
 2.2 เพื่อจัดจ้างคนทำความสะอาด 
 2.3 เพื่อจ้างพนักงานรกัษาความปลอดภัย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คัดเลือกครูผู้สอน รายวิชาท่ีขาดแคลนจำนวน  5   อัตรา 
  3.1.2 คัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการสอนจำนวน   6   อัตรา 

3.1.3 คัดเลือกคนงานจำนวน 11 อัตรา  
3.1.4 คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนตรงตามสาขาวิชา 
  3.2.2 บุคลากรสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3.2.3 คนงานปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
  3.2.4 พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
4.  วิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1  ข้ันวางแผน 
-ประชุมช้ีแจงแนวทางการสรรหาครูและบุคลากร 
-จัดทำคำส่ังและประชุมคณะทำงาน 
-เตรียมการด้านพัสดุและงบประมาณ 

27-31 มีนาคม 
2564 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 

 กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการตามแผน 
  ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 จัดทำข้อสอบ 

 
เมษายน  2564 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

 2.2 ดำเนินการสอบ พฤษภาคม 2564 นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 

 2.3 ประเมินครูและบุคลากรเพื่อต่อสัญญา ปีละ 1 ครั้ง นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
 2.4 จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

16 พฤษภาคม 
2564- 15 
พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
นางสาวชะบา  จันทร์นวล 
นางสาวพัชรี ทานะพรม 
นางสาวตวงทอง  พงศ์จำรัส 

 
 

2.5 จ้างคนงานทำความสะอาด 16 พฤษภาคม 
2564- 15 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางเบญจมาศ  ครุฑนวม 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
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นางสาวณัฐสุดา  สัมมาอรรถ 
นางพัชรี ศิริวรรณ 
นางสาวตวงทอง  พงศ์จำรัส 

 2.6 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 16 พฤษภาคม 
2564 - 15 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางเบญจมาศ  ครุฑนวม 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
นางสาวชะบา  จันทร์นวล 
นางสาวศิริลักษณ์  โคตรมณี 
นางสาวตวงทอง  พงศ์จำรัส 

 กิจกรรมที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 -กำกับ ติดตามให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญา
และเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนด 

ระหว่างปฏิบัติงาน นางสายหยุด กิจสุวรรณ 

 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินงาน 
      มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 
6.  งบประมาณ 

6.1  งบประมาณ จำนวน  3,345, 900   บาท  
6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นดำเนินการตามแผน 

ค่าใช้จ่าย 

  2.1 จัดทำข้อสอบ 

  2.2 ดำเนินการสอบ  

  2.3 ประเมินครูและบุคลากรเพื่อต่อสัญญา 

  2.4   ค่าจ้างครู             (5คน x 15,000) x 12 เดือน  

         -บุคลากรทางการศึกษา         (3 คน x 12,000) x 12 เดือน 

                                              (3 คน x 15,000) x 12 เดือน 

         -เงินสมทบประกันสังคม         (3 คน x 600) x 12 เดือน 

                                              (10 คน x 750) x 12 เดือน 

                                         รวม 

 

 

- 

- 

- 

900,000 บาท 

432,000 บาท 

540,000 บาท 

21,600 บาท 

90,000 บาท 

1,983,600  บาท 
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  2.5 ค่าจ้างคนงานทำความสะอาด   (8คน x 350) x 26) x 12 เดือน 

                                              (1 คน x 9,000) x 12 เดือน) 

                                              (9 คน x 400) x 12 เดือน 

                                         รวม 

2.6 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 

          -ยามกลางวัน  (1 คน x 470) x 365  วัน 

          -ยามกลางคืน  (1 คน x 430) x 365  วัน 

          -ค่าประกันสังคม (2คน x 400) x 12 เดือน 

                                          รวม 

873,000 บาท 

108,000 บาท 

43,200 บาท 

1,024,200 บาท 

 

171,550 บาท 

156,950 บาท 

9,600 บาท  

338,100 บาท 

รวม 3,345,900 บาท 

7. ผลผลิต (Output) 
  7.1 คัดเลือกครูผู้สอน รายวิชาท่ีขาดแคลนจำนวน  5   อัตรา 

 7.2 คัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการสอนจำนวน   6   อัตรา 

 7.3 คัดเลือกคนงานจำนวน 11 อัตรา  

 7.4 คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา 

 7.5 ครู บุคลากร คนงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประกันสังคมตามกฎหมาย  

24 อัตรา 

8. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 8.1 ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนตรงตามสาขาวิชา 

 8.2 บุคลากรสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 8.3 คนงานปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 

 8.4 พนักงานรกัษาความปลอดภัยปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  

 8.5 ครู บุคลากร คนงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประกันสังคมตาม

วัตถุประสงค์ 
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9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลนให้เพียงพอใน
การจัดการจัดการเรียนการสอนตรงสาขาวิชา 
2.คนทำความสะอาดปฏิบัติหน้าท่ี  
3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ได้ตามสัญญา 
 
ได้ตามสัญญา 
ได้ตามสัญญา 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางศึกษา พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นไปตามสัญญาเงื่อนไขข้อตกลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
  การดำเนินงานตามโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ได้
ดำเนินงานโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

11. การจัดทำโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
12. นโยบาย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 

13. ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.  

14. มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 

15. การประเมินโครงการ 

1.  การจัดทำโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระสำคัญ 
ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
  3. หน่วยงานทุกระดับมีการบูรณาการ ขับเคล่ือนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ท่ีนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย มีความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานแต่
ละระดับ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
  4. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร 
การบริหารงานเหมาะสม ตามความจำเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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  5. หน่วยงานทุกระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามห้วงระยะเวลา ท้ังในระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
อย่างเป็นระบบ 
  6. หน่วยงานทุกระดับมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ 
 
2.  นโยบาย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
  วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
  พันธกิจ   
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 
  2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ  
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 



152 
 

  6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
  7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

     เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
   นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
3.  ยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู 
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย 
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ

ผลการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและระดับตำบล 

4.  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ  
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที ่ดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที ่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการพัฒนาครูแลบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็นกระบวนการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ จุดมุ่งหมายของ
โครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการกำหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  
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 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการพิจารณาการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกนัข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่สามารถใช้
ในเวลาท่ีเหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการดำเนินงาน 
ท่ีให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ และคุณค่าอย่างไร 
นำไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินงาน  
การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่
ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินงานผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้
การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ี
ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและ
เ จ ริ ญ 
งอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ี
สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้อง
บริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการท่ี
กำหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม 
ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการของ มิตเชล 
(Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการประเมินโครงการมีความมุ่ง
หมาย  3 ประการ 

7. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
8. เพื่อช่วยให้ผู้ท่ีตัดสินใจมีการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
9. เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การประเมินโครงการ 

  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
5. เพื่อแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื ้นฐานที่สำคัญของการ

ตัดสินใจว่า ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากที่สุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อหา
ประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

6. เพื ่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที ่จำเป็น เพื ่อนำไปสู ่การ
พิจารณาประสิทธิผลของโครงการ 

7. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผลของ
โครงการ 

8. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 
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  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อนำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและนำไปใช้ได้ โดย
คำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมิน
จะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการ
ดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

17. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน  
ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใด
ท่ี  
ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

18. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การ
ดำเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติม 

19. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 

20. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของโครงการ 
และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

21. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

22. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

23. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

24. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน
การดำเนินงานโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติ
โครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินงาน 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ได้
นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมี 4 
ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 

1.  ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในขั้นตอนการร่วมกันวางแผน 
ดำเนินงานจัดทำโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม ประจำปีการศึกษา 2564  ท่ีมีความสอดคล้อง
กับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์  สพฐ.  และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยกำหนดการวาง
แผนการดำเนินงาน  แสดงดังตาราง 1 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1  ข้ันวางแผน 
-ประชุมช้ีแจงแนวทางการสรรหาครูและ
บุคลากร 
-จัดทำคำส่ังและประชุมคณะทำงาน 
-เตรียมการด้านพัสดุและงบประมาณ 

27-31 มีนาคม 
2564 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 

 กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการตามแผน 
  ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 จัดทำข้อสอบ 

 
เมษายน  2564 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

 2.2 ดำเนินการสอบ พฤษภาคม 2564 นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 

 2.3 ประเมินครูและบุคลากรเพื่อต่อสัญญา ปีละ 1 ครั้ง นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
 2.4 จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

16 พฤษภาคม 
2564- 15 
พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
นางสาวชะบา  จันทร์นวล 
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นางสาวพัชรี ทานะพรม 
นางสาวตวงทอง  พงศ์จำรัส 
 
 

 
 

2.5 จ้างคนงานทำความสะอาด 16 พฤษภาคม 
2564- 15 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางเบญจมาศ  ครุฑนวม 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
นางสาวณัฐสุดา  สัมมาอรรถ 
นางพัชรี ศิริวรรณ 
นางสาวกาญจนา  ประยงค์แย้ม 

 2.6 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 16 พฤษภาคม 
2564- 15 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร 
นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ 
นางเบญจมาศ  ครุฑนวม 
นางสาวญาณกร  หอมเนียม 
นางสาวชะบา  จันทร์นวล 
นางสาวศิริลักษณ์  โคตรมณี 
นางสาวกาญจนา  ประยงค์แย้ม 

 กิจกรรมที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 -กำกับ ติดตามให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญา
และเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนด 

ระหว่างปฏิบัติงาน นางสายหยุด กิจสุวรรณ 

 
2.  ข้ันตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 

การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
ดำเนินงานสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
ดำเนินงานสร้างแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ  เพื่อใช้ในการดำเนินงานการกิจกรรม

โครงการ 
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.2 การดำเนินกิจกรรม 
โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินกิจกรรม

จำนวน 4 กิจกรรม  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 
 

ผลิต(output) 
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  1. คัดเลือกครูผู้สอน รายวิชาท่ีขาดแคลนจำนวน  5   อัตรา 
 2. คัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการสอนจำนวน   6   อัตรา 
 3. คัดเลือกคนงานจำนวน 11 อัตรา  
 4. คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา 
  5. ครู บุคลากร คนงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประกันสังคมตามกฎหมาย 
24 อัตรา 
 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนตรงตามสาขาวิชา 
 2. บุคลากรสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 3. คนงานปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 4. พนักงานรกัษาความปลอดภัยปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลนให้เพียงพอใน
การจัดการจัดการเรียนการสอนตรงสาขาวิชา 
2.คนทำความสะอาดปฏิบัติหน้าท่ี  
3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ได้ตามสัญญา 
 
ได้ตามสัญญา 
ได้ตามสัญญา 

 

6.  งบประมาณ 
6.1  งบประมาณ จำนวน   3,345,900   บาท 
6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นดำเนินการตามแผน 
ค่าใช้จ่าย 
  2.1 จัดทำข้อสอบ 
  2.2 ดำเนินการสอบ  
  2.3 ประเมินครูและบุคลากรเพื่อต่อสัญญา 
  2.4   ค่าจ้างครู             (5คน x 15,000) x 12 เดือน  
         -บุคลากรทางการศึกษา         (3 คน x 12,000) x 12 เดือน 
                                              (3 คน x 15,000) x 12 เดือน 
         -เงินสมทบประกันสังคม         (3 คน x 600) x 12 เดือน 

 
 
- 
- 
- 

900,000 บาท 
432,000 บาท 
540,000 บาท 
21,600 บาท 
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                                              (10 คน x 750) x 12 เดือน 
                                         รวม 
  2.5 ค่าจ้างคนงานทำความสะอาด   (8คน x 350) x 26) x 12 เดือน 
                                              (1 คน x 9,000) x 12 เดือน) 
                                              (9 คน x 400) x 12 เดือน 
                                         รวม 
2.6 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
          -ยามกลางวัน  (1 คน x 470) x 365  วัน 
          -ยามกลางคืน  (1 คน x 430) x 365  วัน 
          -ค่าประกันสังคม (2คน x 400) x 12 เดือน 
                                          รวม 

90,000 บาท 
1,983,600  บาท 

873,000 บาท 
108,000 บาท 
43,200 บาท 

1,024,200 บาท 
 

171,550 บาท 
156,950 บาท 

9,600 บาท  
338,100 บาท 

รวม 3,345,900 บาท 
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ข้ันตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
  การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในขั้นตอนการร่วมกันประเมนิ 
(Check)  ดำเนินงานประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
       3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
     สร้างแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบนระบบ Google form โดยให้มีหัวข้อประเมินท่ีสอดคล้อง
กับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย) ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ) ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
แสดง 
ดังตาราง 1  

ท่ี รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 ด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)        
 1.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการสรรหาครูและบุคลากร      
 1.2 จัดทำคำส่ังและประชุมคณะทำงาน      
 1.3 เตรียมการด้านพัสดุและงบประมาณ      
2 ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)        
  2.1 จัดทำข้อสอบ      
 2.2 ดำเนินการสอบ      
 2.3 ประเมินครูและบุคลากรเพื่อต่อสัญญา      
 2.4 จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา      
 2.5 จ้างคนงานทำความสะอาด      
3 ด้านผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ)์        
 3.1 กำกับ ติดตามให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขท่ีโรงเรียน

กำหนด 
     

รวม      
 
 3.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
  วิเคราห์ผลการดำเนินงาน  โดยใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean หรือ �̅� ) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  
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หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลงความหมายของข้อมูลต่าง ๆ 

 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมาย
ดังต่อไปนี ้
 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 
 
4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
  การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ในขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
ดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้
ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำโครงการในแผน 
ปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน    
  นำผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม  โดยให้
มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)  ด้านผลการ
ดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)  และแปลผล  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ สพฐ.  และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
   อภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ให้มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีต้ังไว้  และสอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   
 4.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
   ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการ  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำ
โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนนิงาน 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้นำ
วงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีผลการ
ดำเนินงานโครงการ  แสดงดังต่อไปนี้  
1.  ผลการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม  ตามแผนการดำเนินงาน  แสดงดังตาราง 

ท่ี การเตรียมการ บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 

ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 

1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  - 
2 รายงานผลการประชุมต่อผู้บริหาร  - 
3 เตรียมการ  - 
4 ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้แต่ละกิจกรรม        - 
5 ประเมิลผล  - 
6 ประชุมสรุปงาน  - 

 ตาราง 1  แสดงผลการวางแผนการดำเนินงานโครงการ  บรรลุตามเป้าประสงค์ 6 รายการ  ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ 6 รายการ   สรุปได้ว่าสามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามเป้าประสงค์โครงการท่ีวางแผนไว้ 
2.  ผลการร่วมกันปฏิบัติ (Do) 
  ผลการดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ในขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
ดำเนินงานสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 2.1 ผลการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม   
   ได้แบบนิเทศภายใน ใช้สำหรับนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ....  แสดงแบบนิเทศภายใน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
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 2.2 ผลการดำเนินกิจกรรม 
  โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงานโครงการ 
ดังนี ้

ผลผลิต ผลลัพธ ์ เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการและ
ขั้นตอน 

การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คัดเลือก
ครูผู้สอน 
รายวิชาท่ีขาด
แคลนจำนวน 
5 อัตรา 
2. คัดเลือก
บุคลากร
สนับสนุนการ
สอนจำนวน 6  
อัตรา  
3. คัดเลือก
คนงานจำนวน 
11 อัตรา 
4. คัดเลือก
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 
2 อัตรา 
5.  ครู 
บุคลากร 
คนงานทำ
ความสะอาด
และพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยมี

1. ครูผู้สอน
ปฏิบัติการสอน
ตรงตาม
สาขาวิชา 
2. บุคลากร
สนับสนุนการ
สอนปฏิบัติงาน
ได้อย่าง
เหมาะสม 
3. คนงาน
ปฏิบัติงานได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 
4. พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย
ปฏิบัติงานได้
ตาม
วัตถุประสงค์  
5. ครู บุคลากร 
คนงานทำความ
สะอาดและ
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

1.ครูอัตรา
จ้างและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
สาขาท่ี
ขาดแคลน
ให้เพียงพอ
ในการ
จัดการ
จัดการ
เรียนการ
สอนตรง
สาขาวิชา 
ได้ตาม
เป้าหมาย 
2. คนทำ
ความ
สะอาด
ปฏิบัติ
หน้าท่ี ได้
ตาม
เป้าหมาย 

3,345,900 
บาท 

1.  ประชุม
คณะทำงาน
เพื่อช้ีแจง
โครงการฯ 
และ
มอบหมาย
ภาระงาน 
2.  
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการฯ                    
 2.1 
ประเมินผล 
 2.2 ประชุม
สรุปงาน 
 

16
พฤษภาคม 
2564 -  
 15
พฤษภาคม 
2565 

ครูรุจิรัตน์  
และทีมงาน
บุคคล 
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ประกันสังคม
ตามกฎหมาย 
24 อัตรา 
 
 

มีประกันสังคม
ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

3. 
พนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย 
ได้ตาม
เป้าหมาย 

 ตาราง  2  แสดงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ 
 ประจำปีการศึกษา 2564  สรุปได้ว่า โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ซึ่งเป็นไปตามการ
ดำเนินงานโครงการ 
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3.  ผลการร่วมกันประเมิน (Check) 
  การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ในขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)  
ดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการดงันี้ 
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ   
         ชาย 10 36.00 
         หญิง 55 62.00 
๒. สถานภาพ   
         ครู 86 100.00 
        รวม 86 100.00 

 
         2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม  สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการ/กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 รูปแบบการโครงการสรรหาและจ้างครูและ
บุคลากรทางการ 

65 
(52.00)  

47 
(37.60) 

12 
(9.60) 

0 
(0.00) 

1 
(0.80) 

2 หน่วยงานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 มีความเหมาะสม 

59 
(47.20) 

52 
(41.60) 

13 
(10.40) 

0 
(0.00) 

1 
(0.80) 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม
โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากร
ทางการ   

64 
(51.20) 

47 
(37.60) 

12 
(9.60) 

2 
(1.60) 

0 
(0.00) 

       จากตารางผลการประเมินการจัดกิจกรรมข้างต้น  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
จำนวนผู้ท่ีตอบคำตอบมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ   51.20  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
จำนวนผู้ท่ีตอบคำตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ   37.60  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
จำนวนผู้ท่ีตอบคำตอบปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ   9.60    ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
จำนวนผู้ท่ีตอบคำตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ   1.60   ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
จำนวนผู้ท่ีตอบคำตอบน้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ   0.00   ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
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ตารางวิเคราะห์ผลค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

X S.D. แปลความ 
1. รูปแบบในการประชาสัมพันธ์ โครงการสรรหาและจ้างครูและ
บุคลากรทางการ 
2. หน่วยงานและสถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสมโครงการสรรหาและ
จ้างครูและบุคลากรทางการ 
3. หน่วยงานจัดการสอบ สัมภาษณ์ โครงการสรรหาและจ้างครูและ
บุคลากรทางการ 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีประกาศรับสมัคร  
5.  ความพึงพอใจในภาพรวมของการโครงการสรรหาและจ้างครูและ
บุคลากรทางการ  

4.41 
 

4.35 
 

4.38 
 

4.30 
4.33 

 
 
 

0.70 
 

0.70 
 

0.73 
 

0.71 
0.79 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
มาก 

สรุปเฉลี่ย 4.37 0.71 มาก 
 

         จากตารางการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละรายข้อ ผลปรากฏว่า
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม  เท่ากับ  4.37  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ  0.71  
ซึ่งเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจแล้วผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับ  มาก 
 
4.  ผลการร่วมปรับปรุง (Act) 
  การดำเนินงานโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ในขั้นตอนผลการร่วมปรับปรุง (Act) นำ
ผลมาสรุปการดำเนินงาน อภิปรายผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำโครงการในแผน 
ปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน    
  ได้ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรม  โดยให้
มีข้อสรุปผลท่ีสอดคล้องกับด้านการเตรียมการ (ปัจจัย)  ด้านวิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ)  ด้านผลการ
ดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์)  และแปลผล  ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ สพฐ.  และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
 4.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
   ได้อภิปรายผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ท่ีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีต้ังไว้  และสอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   
 4.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
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   ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมในโครงการ  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำ
โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป และใช้ในการรายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การจัดกิจกรรมตามโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการ ประจำปีการศึกษา 2564  สามารถ
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  แสดงดังต่อไปนี้  
 

  1 สรุปผลการดำเนินงาน    
           ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ สพฐ.  และมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
 2 อภิปรายผลการดำเนินงาน 
           ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะครูและบุคคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการสรรหาและจ้างครูและ
บุคลากรทางการ โดยมีความพึงพอใจในระดับ  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  51.20  ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  
37.60  ระดับปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ  9.60    ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ   1.60   และระดับน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ  0.34   ตามลำดับความพึงพอใจ โดยส่วนใหญ่แล้วผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่
ในระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  0๐.0๐ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้ังไว้  และ
สอดคล้องกับผลการนิเทศภายใน   
 3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
          คณะครูและบุคคลากรมีความพึงพอใจในดำเนินการตามร่วมโครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษา ให้มีคุณภาพเกิดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 
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ท่ี เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าประสงค ์

ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค ์

1 บันทึกข้อความ  - 
2 กำหนดการ   
3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
4 โครงการ   
5 คำส่ังโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ……./…….  - 
6 บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน   

 

(แนบเอกสารประกอบ) 
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 ภาพประกอบการการดำเนินงาน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
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ภาพประกอบการการดำเนินงาน 
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ภาพประกอบการการดำเนินงาน 
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ภาพประกอบการการดำเนินงาน 


