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1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ  2564 (ITA Online) 

1.1 ตัวชี้วัดการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

1.3 การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลำดับ      

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ออนไลน ์

 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน    
1)  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment 

Online (IIT Online) จำนวน 12 คน    
2)  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 

Online (EIT Online) จำนวน 52 คน    
3)  หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) จำนวน 40 

ข้อ ทาง www.nms.ac.th (ท่ีอยู่เว็บไซต์โรงเรียน) 
 

http://www.nms.ac.th/
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2.2 ผลการประเมินในภาพรวม  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.82  โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 
...............-......... ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย .......-.......... ซึ่งข้อทีต่้องปรับปรุง  จำนวน........-...... ข้อ  ดังนี้ 

3. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านนาหมู
ม่น ออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวนทั้งสิ้น 21 โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาหมูม่น อยู่ในลำดับที่ 8  

4. แนวทางการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

จากปัจจัยทั้งหมด จำนวน 10 ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  จึงได้นำ
ข้อมูลผลการประเมินมากำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนักเรียนในสังกัดได้รับการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และโรงเรียนบ้านนาหมูม่นมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ ื ่อยกระด ับผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ โรงเร ียนบ ้านนาหม ูม่น                                                                                                                            
ออนไลน์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิเช่น (โครงการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตในปี 2545 และ
นำเอกสารโครงการต่าง ๆ มาแนบ) 
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โครงการ                            ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียน 
แผนงาน                            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์         กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐาน                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา    มฐ.  2 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
ระยะเวลาดำเนนิการ              ปีการศึกษา  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ  มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่  2  ในปี
การศึกษา  2564  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น นาดี  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์  

   1.  เพ่ือให้นักเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงประมาณ 
     1.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

  2.  นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3.  นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 4.  นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก  ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
      3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนดำเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
1.2 จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ 

 
เมษายน  2564 

 
นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการและปฏิบัติตามแผน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ 
   -  วันไหว้ครู 
   -  วันสุนทรภู ่
   -  วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
   -  งานประเพณีท้องถิ่น 
   -  วันแม่ / วันพ่อ 
       / วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 
2.3 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
   -  การแต่งกายชุดท้องถิ่น 
   -  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
2.4  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   -  กิจกรรมเวรทำความสะอาดประจำวัน 
   -  กิจกรรมการปลูกต้นไม้  และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน    

     ตลอดปีการศึกษา 
            2564 
 

นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
และคณะครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ   จำนวน   8,000   บาท    
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวมเงิน 
แหล่ง

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทุกกิจกรรม (ถัวจ่าย) 

    8,000    เงินอุดหนุน 
รายหัว 

                             รวมเงิน     8,000         
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6.การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2.  นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
   3.  นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   4.  นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก  ในการร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม            
 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2. แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
3. ภาพถ่าย 

 
7.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       7.2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบวั)                 (นายวิทยาพนธ์  มณีราช) 
             ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

                                     (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัติ  แลบัว) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น     
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โครงการ                            ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ  
                                 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ตามหลักปรัชญา   
                                                  เศรษฐกิจพอเพียง) 
แผนงาน                            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์         กลยุทธ์ที่  3 
สนองมาตรฐาน                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา    มฐ.  6 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
ระยะเวลาดำเนนิการ              ปีการศึกษา  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จุดเน้นข้อที่ 2 ด้านการ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และ สพป.เลย เขต 3 ได้ประกาศจุดเน้นให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติในปีการศึกษา 2565  ในข้อที่ 4  
และจากราย งานผลการประ เม ิ นค ุ ณภาพภายนอก  โดย  สมศ .  ได ้ ให ้ ข ้ อ เ สนอแนะ ให ้ โ ร ง เ ร ี ย น 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงงานอย่างต่อเนื่อง 
        ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ดังกล่าวข้างต้น  
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
มาตรฐานที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านนาหมูม่นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
2. วัตถุประสงค์  

   1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   2.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงประมาณ 
     1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการจัดการและการทำงานให้สำเร็จ 

  2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด  รอบคอบในการทำงาน  ทำงาน
อย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3.  นักเรียนทุกคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  4.  นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้           
      3.2 เชิงคุณภาพ 

       1.  นักเรยีนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
      2.  นักเรียนมีมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนดำเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
1.2 จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ 

 
เมษายน  2564 

 
นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการและปฏิบัติตามแผน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะในการทำงาน 
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำงาน 
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ (3Rs) 
   -  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
   -  กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง / บ่อดิน 
   -  กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด / ไก่ 
   -  กิจกรรมการปลูกเห็นนางฟ้า 
   -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น 

     ตลอดปีการศึกษา 
            25654 

นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
และคณะครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ   จำนวน  8,000  บาท    
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวมเงิน 
แหล่ง

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการทำงานและการ
ประกอบอาชีพ ทุกกิจกรม   
(ถัวจ่าย) 

    8,000    เงินอุดหนุน 
รายหัว 

                             รวมเงิน     8,000     
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6.การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการจัดการและการทำงาน 
ให้สำเร็จ      
   2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  
ละเอียด  รอบคอบในการทำงาน  ทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   3.  นักเรียนทุกคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข       
   4.  นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้          
 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
4. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2.แฟ้มสะสมงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมตามตัว
บ่งชี้  
4. แบบประเมิน
มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มฐ.6 

 
7.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
  7.2 นักเรียนมีมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบวั)                 (นายวิทยาพนธ์  มณีราช) 
             ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

                                     (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัติ  แลบัว) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น     
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โครงการ                            ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ  
                                 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ตามหลักปรัชญา   
                                                  เศรษฐกิจพอเพียง) 
แผนงาน                            บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์         กลยุทธ์ที่  3 
สนองมาตรฐาน                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา    มฐ.  6 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
ระยะเวลาดำเนนิการ              ปีการศึกษา  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จุดเน้นข้อที่ 2 ด้านการ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และ สพป.เลย เขต 3 ได้ประกาศจุดเน้นให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติในปีการศึกษา 2565  ในข้อที่ 4  
และจากราย งานผลการประ เม ิ นค ุ ณภาพภายนอก  โดย  สมศ .  ได ้ ให ้ ข ้ อ เ สนอแนะ ให ้ โ ร ง เ ร ี ย น 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงงานอย่างต่อเนื่อง 
        ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ดังกล่าวข้างต้น  
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
มาตรฐานที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านนาหมูม่นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
2. วัตถุประสงค์  

   1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   2.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงประมาณ 
     1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการจัดการและการทำงานให้สำเร็จ 

  2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด  รอบคอบในการทำงาน  ทำงาน
อย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3.  นักเรียนทุกคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  4.  นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้           
      3.2 เชิงคุณภาพ 

       1.  นักเรยีนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
      2.  นักเรียนมีมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนดำเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
1.2 จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ 

 
เมษายน  2564 

 
นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการและปฏิบัติตามแผน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะในการทำงาน 
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำงาน 
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ (3Rs) 
   -  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
   -  กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง / บ่อดิน 
   -  กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด / ไก่ 
   -  กิจกรรมการปลูกเห็นนางฟ้า 
   -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น 

     ตลอดปีการศึกษา 
            2564 
 

นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว 
และคณะครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ   จำนวน  8,000  บาท    
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวมเงิน 
แหล่ง

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการทำงานและการ
ประกอบอาชีพ ทุกกิจกรม   
(ถัวจ่าย) 

    8,000    เงินอุดหนุน 
รายหัว 

                             รวมเงิน     8,000     
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6.การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการจัดการและการทำงาน 
ให้สำเร็จ      
   2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  
ละเอียด  รอบคอบในการทำงาน  ทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   3.  นักเรียนทุกคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข       
   4.  นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้          
 

1. การสังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
4. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

1. แบบบันทึก
สังเกต 
2.แฟ้มสะสมงาน 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมตามตัว
บ่งชี้  
4. แบบประเมิน
มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มฐ.6 

 
7.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
  7.2 นักเรียนมีมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบวั)                 (นายวิทยาพนธ์  มณีราช) 
             ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

                                     (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมบัติ  แลบัว) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น     
 
 
 
 
 


