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1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนให้มี 
                      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  แผนงานหลัก  แผนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
3.  สนองนโยบาย 
 3.1  นโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 3.2  สนองกลยุทธ์ สพม.42 กลยุทธ์ที5่ คือ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
          ตามหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.3  แผนกลยุทธ์โรงเรียน สนองกลยุทธ์องค์กรที่ 5 คือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 3.4  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา           
                          เต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
               ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
                          ส าหรับผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 13.1   มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
                เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
                บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
4.  ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์ 
6.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560  
7.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   มาตรา 4 
กล่าวไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และ อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความส าคัญด้านการเรียนรู้
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อย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ – อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ แต่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อไป 
 

8.  วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บริเวณหน้าอาคาร 1    
หลังอาคาร 2 หน้าอาคาร 6และ หลังเรือนราชพฤกษ์ 
 8.2 เพ่ือสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (2,000 ตารางเมตร) เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 8.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
 

9.  เป้าหมาย 
 9.1 เชิงปริมาณ 
   9.1.1 ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือจัดท าเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บริเวณหน้าอาคาร 1 หลังอาคาร 2 
หน้าอาคาร 6 และ หลังเรือนราชพฤกษ์ 
  9.1.2 จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ 40x50 เมตร หรือ 2,000 ตารางเมตร จ านวน 
1 หลัง   
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
  9.2.2 โรงเรียนมีสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ บริเวณหน้าอาคาร 1 หลังอาคาร 2 หน้าอาคาร 6 
หลังเรือนราชพฤกษ์ และ ลานหน้าอาคาร 7 
 

11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  มีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
 

12. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์

หน้าอาคาร 1 และ หลังอาคาร 2 
มีนาคม – มิถุนายน 

2559 
นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา ด าเนินการ

เสร็จสิ้นตาม
ก าหนดและ  
มีการพัฒนา

ต่อเนื่อง 

2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์
หน้าอาคาร 6และ หลังเรือน 
ราชพฤกษ์ 

มีนาคม – มิถุนายน 
2559 

นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา 

3 กิจกรรมก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 

มีนาคม – มิถุนายน 
2559 

นายดวง  คุ้มชนะ 

4 รายงานผลการพัฒนา กรกฏาคม นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์  
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13. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง    
ภูมิทัศน์หน้าอาคาร 1 และ  
หลังอาคาร 2 

- - 140,000 140,000 - 140,000 

2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง   
ภูมิทัศน์หน้าอาคาร 6 และ 
หลังเรือนราชพฤกษ์ 

- - 321,900 321,900 - 321,900 

3 กิจกรรมก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์ 

- - - - 3,700,000 3,700,000 

รวม 4,161,900 
 

14. เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
 14.1 แบบสอบถาม 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 14.3 บันทึกการประชุม 
 

15. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
บริเวณหน้าอาคาร 1 และหลัง
อาคาร 2 

1. ก ากับ นิเทศและติดตาม 
2. รายงานการด าเนินงาน
โครงการ 
 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2. แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 5 ประการ 
3. บันทึกผลการประเมิน 
4. หลักฐานหรือร่องรอย 

2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
บริเวณหน้าอาคาร 6 และ หลัง
เรือนราชพฤกษ์ 
 

1. ก ากับ นิเทศและติดตาม 
2. รายงานการด าเนินงาน
โครงการ 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2. แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 5 ประการ 
3. บันทึกผลการประเมิน 
4. หลักฐานหรือร่องรอย 

3. สนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาด
ใหญ่ 40x50 เมตร หรือ 2,000 
ตารางเมตร 

1. ก ากับ นิเทศและติดตาม 
2. รายงานการด าเนินงาน 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2. แบบประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 5 ประการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. หลักฐานหรือร่องรอย 
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16. ทรัพยากร 
 16.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 16.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครู และ นักเรียน 
 16.3 งบประมาณ 4,161,900 บาท 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 17.1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์มีแหล่งเรียนรู้ สภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองยอมรับ
ศรัทธา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
 17.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเต็มศักยภาพ 
 17.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 5 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเต็มศักยภาพ 
 17.4 ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 

                 ผู้เสนอโครงการ 
                      นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์  
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 
 


