
งาน/โครงการ: การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล 
        เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน 
                      อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1  เมษายน 2564    สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ปรับโลกทัศน์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           - ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถบูรณาการหลักอาเซียนในการเรียนการสอน 
       - นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถน้าหลักอาเซียนมาใช้ในการด้ารงชีวิต 
 
     เชิงคุณภาพ 
            - ครู บุคลากร และผู้เรียนมีคุณธรรมและน้าหลักอาเซียนไปใช้ในการด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. แต่งตั้งคณะท้างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. ประชุม วางแผนการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
 3. ด้าเนินการการวางแผนการด้าเนินกิจกรรม เช่น 
     - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
       - จัดกิจกรรมวันอาเซียนหรือสัปดาห์อาเซียน 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. นิเทศ ก้ากับ และติดตามผลการด้าเนินกิจกรรมของตามที่ก้าหนดไว้ 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
      - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. แต่งตั้งคณะท้างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

มีการแบ่งหน้าที่การท้างานตาม
หน้าที่รับผิดชอบ  

2. ประชุม วางแผนการ
ด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- พฤษภาคม  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

การท้างานมีการวางแผน และ
แบ่งหน้าที่การท้างานตาม
โครงการ 

3. ด้าเนินการการวางแผนการ
ด้าเนินกิจกรรม เช่น 
 - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
- จัดกิจกรรมวันอาเซียน
หรือสัปดาห์อาเซียน 

2,000 สิงหาคม  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียน ครู  และบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
อาเซียน (รายวิชาเพ่ิมเติม) 
3. มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
  

4. นิเทศ ก้ากับ และติดตาม
ผลการด้าเนินกิจกรรมของ
ตามท่ีก้าหนดไว้ 

- มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมที่ก้าหนดไว้ได้รับการ
นิเทศติดตามและด้าเนินการ
แก้ไข 
  

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้า
โครงการ 

- มีนาคม 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
สามารถน้าความรู้ไปใช้ในการ
ด้าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
อย่างมีคุณภาพ  

รวม 2,000 
   

 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถบูรณาการหลัก
อาเซียนในการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถบูรณาการ
หลักอาเซียนในการเรียนการสอน 

บรรลุ 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถน้า
หลักอาเซียนมาใช้ในการด้ารงชีวิต 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป 
สามารถน้าหลักอาเซียนมาใช้ในการ
ด้ารงชีวิต 

บรรลุ 

 
 
 
 
 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครู บุคลากร และผู้เรียนมีคุณธรรมและน้าหลัก
อาเซียนไปใช้ในการด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ผู้เรียนคุณธรรมและน้าหลักอาเซียนไปใช้
ในการด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - 
 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)   
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


