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การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาประชากรของชาติให้เจริญงอกงามใน  ทุกๆด้าน ทั้งด้านจิตใจ 
ปัญญา สังคมและร่างกาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพ 
เป็นคนดีของสังคม พร้อมที่จะร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

การพัฒนามนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง          
ที่พึงปรารถนา การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน  

กระบวนการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทัศนคติองค์ความรู้             
และประสบการณ์ทั้งมวลให้กับผู้เรียน ซึ่งมีหลากหลายและเป็นไปตามสภาพการณ์ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
ตลอดทั้งบริบทของชุมชน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินการที่ดีเพ่ือที่จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                 
(พ.ศ.2561-2580) วิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  ทั้งนี้            
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยองค์รวม  

หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ ที่มี              
ส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  ขอขอบคุณ                
คณะครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 ของโรงเรียนวัดหนัง ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี มา ณ โอกาสนี้  

 
       

 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา)  

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โรงเรียนวัดหนังเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีการบริหารการศึกษา           
ในลักษณะที่ เน้นวิชาการ คุณธรรม และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน มีความมุ่งหมาย                  
ที่จะสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะและมีคุณธรรม โรงเรียนวัดหนังจึงได้
ปฏิบัติภารกิจในด้านการสอน การพัฒนานักเรียน ตลอดทั้งการบริการทางการศึกษาให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งใน
การด าเนินการต ามกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคมนั้น ต้องใช้ทรัพยากร เทคนิควิธี และปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ             
การพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือ การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ท าให้
เจริญก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การศึกษาจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของคน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การที่สังคมจะด ารงอยู่ได้ด้วยดีและมีความเจริญก้าวหน้าต้อง
ประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย        
และจิตพิสัย ไปพร้อมกับการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชากรไทย 
ที่มีการด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการค้า  การศึกษาจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการหล่อ
หลอมเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่ส ามารถปรับตัวได้
อย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู้น าด้านการท างาน ที่สามารถชี้น าตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและ
อาชีพ สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีสติ และด้านศีลธรรมให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน          
มีความซื่อสัตย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 

โรงเรียนวัดหนัง จึงมีภารกิจและบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในวัยเรียนในเขตบริการ
และเขตใกล้เคียง ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากรในชุมชนให้มีการพัฒนาการ               
ไปในทิศทางท่ีสังคมต้องการ 
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

2.1 เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษา 
2.2 เพ่ือลดปัญหาในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือก าหนดวิธีการเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน    

3. วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
3.1 ประชากรวัยเรียนระดับวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ      

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
3.2 มีการบริการสาธารณในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ทั้งปฐมวัย

และกลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน



ง 
 

3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามาตรฐานวิชาชีพ  

3.4 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยเรียนและผู้เรียนในชุมชน  
3.5 ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์ของการพัฒนาสังคมและชุมชน  

4. ภำรกิจของโรงเรียน  
ตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

โรงเรียนมีภารกิจที่ต้องด าเนินการ คือ  
4.1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม  ให้บรรลุความ

มุ่งหมายที่ก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  
4.2 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ  
4.3 จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ  
4.4 ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว้  
4.5 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของท้องถิ่น  
4.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน โดยให้การฝึกอบรม ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
4.7 จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้

กระบวนการวิจัยในการเรียน  
4.8 บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจการบริหารทั้งด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร ด้าน

งบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป  
4.9 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนด  
4.10 พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืนเพ่ือจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับแนวทางหลักการ                   

ที่ก าหนด  
4.11 แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  

5. หลักกำรจัดกำรศึกษำ  
5.1 เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  
5.2 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
5.3 พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ       

จัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการ 6 หลักการ คือ  
5.3.1 มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ  
5.3.2 มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาให้ครูบุคลากรและชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ  
5.3.3 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ  
5.3.4 มีการส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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5.3.5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
5.3.6 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ๆ  
6. ควำมมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ  

ความมุ่งหมาย คือจุดหมายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งปรากฏในหลักสูตรและก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัด ดังนี้  

6.1 จัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิด “ความรู้ คู่คุณธรรม”  
6.2 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ส ามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
6.3 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ก าหนดมีมาตรฐานทั้งหมด 3 มาตรฐาน คือ  
1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

7. แนวกำรจัดกำรศึกษำ  
7.1 ถือหลักว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุดและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
7.2 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
7.3 เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ คุณธรรม และเน้นกระบวนการเรียนรู้และ การบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ระดับการศึกษา  
7.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้โรงเรียนด าเนินการ  
7.5 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
7.6 ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการและการแก้ปัญหา  
7.7 ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  
7.8 สอนโดยบูรณาการผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ  ตลอดทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
7.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกให้เกิด

การเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการสอน  
7.10 จัดการเรียนรู้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และให้ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ  
7.11 ด าเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบให้พอเพียง  
7.12 ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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1) พัฒนาการ  
2) ความประพฤติ  
3) พฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม  
4) การทดสอบ  

7.13 จัดท าหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

7.14 ร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชนโดยการจัดการศึกษา อบรม เพ่ือแสวงหาความรู้ ข่าวสาร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชน        
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

โรงเรียนวัดหนัง  ตั้งอยู่เลขที่  200  ซอยวุฒากาศ  42  ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุ ง เทพมหานคร   รหั ส ไปรษณีย์   10150   โทร  0  2468  2662  โทรสาร  0 2476 7397 website :                            
http:// www.watnangschool.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 4 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
15  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2475  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่โรงเรียนวัดหนัง           

ใช้ ชื่ อว่ า   “โ รง เรี ยนประชาบาลต าบลบางค้ อวั ดหนั ง ”  กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึ กษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดอ าเภอบางขุนเทียน  จังหวัดธนบุรี  เมื่อเขตเทศบาลขยายถึงต าบลบางค้อ  ได้เปลี่ยน

ชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนเทศบาล  41 วัดหนัง”   

5 พฤษภำคม พ.ศ.2491 ได้มีการยกฐานะครูประชาบาลทั้งประเทศเป็นข้าราชการ โรงเรียนเทศบาล  

ทั่วประเทศจึงได้โอนไปสังกัดแผนกโรงเรียน กองการประถมศึกษา กรมสามัญ โรงเรียนวัดหนัง (โรงเรียนเทศบาล 

41 วัดหนัง) จึงได้โอนกลับมาสังกัดกรมสามัญศึกษาอึกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดหนัง” ซึ่งได้ใช้

ชื่อนี้มาจวบจนทุกวันนี้ เมื่อได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษาแล้ว โรงเรียนวัดหนังได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียน

ทดลองทางวิชาการ โครงการกรุงเทพฯ – ธนบุรี และโครงการทดลองเลื่อนชั้นนักเรียนโดยสอบปลายปีเป็นบาง

ชั้น ของกรมสามัญศึกษา 

 ปีพ.ศ. 2509 ได้มีการโอนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปสังกัดเทศบาลตามเดิม และโรงเรียนที่อยู่ใน

กรุงเทพมหานครไปสังกัดกรุงเทพมหานคร ส าหรับโรงเรียนวัดหนังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ขอสงวนไว้เพ่ือเป็น

โรงเรียนประถมศึกษาตัวอย่างในการจัดการศึกษา  โรงเรียนวัดหนังจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องโอนไปสังกัด

กรุงเทพมหานคร คือยังคงสังกัดกรมสามัญศึกษาเรื่อยมา 

ปีพ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ได้เกิดกรมใหม่ขึ้นมีชื่อว่า “ส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ” มีชื่อย่อว่า “สปช.” โรงเรียนวัดหนังในฐานะที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้โอนมา

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523 และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน              

กรุงธน (กลุ่ม 4) ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ชื่อย่อว่า “สป.กทม.”)  
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  ปีพ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  

ขั้น พ้ืนฐาน   มีชื่ อย่อว่ า  สพฐ.  โรงเรียนวัดหนั งจึ ง ได้ โอนสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา                               

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ส านักงาน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 (ชื่อย่อว่า สพท.กทม.เขต 3) 

ปีพ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งส่วนราชการเป็น

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งได้โอนโรงเรียนวัดหนังมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(สพป. กทม.) จนถึงปัจจุบัน 
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ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนวัดหนัง 
ชื่ออังกฤษ    Watnang School 
อักษรย่อ     ส.ว.น.   S.W.N. 
 

ตรำโรงเรียน     
สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
สถำนที่ตั้ง    เลขที ่ 200  ซอยวุฒากาศ  42  ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ  

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10150 
หมำยเลขโทรศัพท ์   0 2468 2662  
หมำยเลขโทรสำร    0 2476 7397 
ที่อยู่อีเมล    watnangschool@watnangschool.ac.th 
เว็บไซต์     http:// www.watnangschool.ac.th 
ประเภทโรงเรียน    สหศึกษา (โรงเรียนรัฐบาล) 
วันสถำปนำ    15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2475 
ปรัชญำ     สุวิชฺชำ จริยฺสัมฺปนฺโน  

(เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ำรัก) 
วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม วิถีพุทธชั้นน า                                                 

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมการมีส่วนร่วม  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน   โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี   
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม    
สีประจ ำโรงเรียน    ชมพู – ขาว 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน    อินทนิล 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน   พระพุทธมงคลวิมลรังษี 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน    กระทรวงศึกษาธิการ   
ผู้บริหำรคนแรก    นายชื้น  ผ่องอักษร   
ผู้บริหำรคนปัจจุบัน   นางขนบภรณ์  แก้วคงคา 

 
 
 
 

mailto:watnangschool@watnangschool.ac.th
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นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมำจนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดหนัง มีผู้บริหำรโรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ระยะเวลำ                    

กำรด ำรงต ำแหน่ง (ปี) 

1 นายชื้น  ผ่องอักษร ครูใหญ่ 2475 -2485 

2 นายนารถ เสียงสืบชาติ ครูใหญ่ 2485 - 2508 

3 นางประหยัด  ธีรเนตร ครูใหญ่ 2508 - 2510 

4 นายจ านูญ  เกียรติมงคล ผู้อ านวยการ 2510 - 2523 

5 นายกมล  เพียรพานิช รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

2523 - 2524 

6 นางอาภา  นนท์ขุนทด ผู้อ านวยการ 2524 - 2533 

7 นายกมล  เพียรพานิช รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

2533 - 2534 

8 นายบวรสิทธิ์ หุตะเมขลิน ผู้อ านวยการ 2534 - 2535 

9 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ บุญพะเนียด ผู้อ านวยการ 2535 - 2548 

10 นางลมัยพร  แหล่งหล้า ผู้อ านวยการ 2549 - 2552 

11 นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการ 2552 -2555 

12 นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการ 2556 - 2561 

13 นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการ 2561 - 2563 

14 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการ 2563 – ปัจจุบัน 
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แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 

1.2 ข้อมูลผู้บริหำร 
1.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ชื่อ – สกุล นางขนบภรณ์  แก้วคงคา 
โทรศัพท์ 0 2468 2662  / 08 1583 5994  E-mail :  Khanop_Khaw@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน  

1.2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
ชื่อ - สกุล นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว 
โทรศัพท์ 0 2468 2662 / 08 2422 9611  E-mail : nanaonk31@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
 

โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

mailto:Khanop_Khaw@hotmail.com
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดหนัง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงขนบภรณ์  แก้วคงคำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

น.ส.สำรภี  ชูนุกูลพงษ์ 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

น.ส.ทิพวรรณ  หลุ่งตี ้

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

น.ส.ธำดำทิพย ์รักทอง 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

นำยวสิษฐ์  น้อยอุดม 

1. งานวางแผนการบริหารการศึกษา 

2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาในสถานศึกษา 

5. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

    แหล่งเรียนรู้ 

6. งานนิเทศการศึกษา 

7. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี

    เพื่อการศึกษา 

8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

9. งานวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ 

     เทียบโอนผลการเรียน 

10. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    

     ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 

1. งานท าแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ 

2. งานเบิกจ่ายงบประมาณ                      

3. งานรายงานผลการเบิกจ่าย 

    งบประมาณ 

4. งานตรวจสอบติดตามการใช้ 

    งบประมาณ 

5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ 

    การศึกษา 

6. งานการรับเงิน การรักษาเงิน  

7. งานเบิกเงินจากคลัง 

8. งานการน าเงินส่งคลัง 

9. งานการจัดท าบัญชีการเงิน 

10. งานการจัดท ารายงานทางการเงิน 

      และงบประมาณ 

11. งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง 

      งบประมาณ 

12. งานการวางแผนพัสดุ 

13. งานพัฒนาระบบข้อมูลและพัสดุ 

14. งานจัดหาพัสดุ 

15. งานการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ 

      จ าหน่ายพัสดุ 

16. งานการจัดหาผลประโยชน์จาก 

      ทรัพย์สิน 

17. งานสวัสดิการ 

1. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย    
    ข้อมูลสารสนเทศ  
2. งานจัดระบบการบริหารและ  
    พัฒนาองค์กร  
3. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
5. งานดูแลอาคารสถานที่ 
    และสภาพแวดล้อม  
6. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
7. งานรับนักเรียน  
8. งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
    เรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก 
    สถานศึกษา 
9. งานประสานราชการกับ 
    ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน        
10. งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
11. งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
      หน่วยงาน 
12. งานด าเนินงานธุรการ 
13. งานประสานงานและพัฒนา 
      เครือข่ายการศึกษา 
14. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
15. งานโภชนาการ 
16. งานอนามัย 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง และการจัดสรร 
     อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
3. งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน  
    และการย้ายข้าราชการครู และ  
    บุคลากร ทางการศึกษา  
4. งานด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน 
    เงินเดือน  
5. งานลาทุกประเภท 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. งานด าเนินการทางวินัย 
    และการลงโทษ 
8. งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก    
     จากราชการไว้ก่อน  
9. งานรายงานการด าเนินการ 
    ทางวินัยและการลงโทษ 
10. งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
11. งานออกจากราชการ 
12. งานจัดระบบและการจัดท า 
      ทะเบียนประวัติ  
13. งานจัดท าบัญชีรายชื่อ                           
      และให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
      การเสนอขอพระราชทาน 
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
      ข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
15. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
16. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
      จรรยาบรรณวิชาชีพ  
17. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ   
      จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู  
      และบุคลากรทางการศึกษา 
18. งานริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
19. งานพัฒนาข้าราชการครู  และ 
      บุคลากรทางการศึกษา  การด าเนินการ 
        ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
        ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
20. งานกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำงสำวสุวรรณำ  อ่อนแก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำร 

เครือข่ำยผู้ปกครอง 
ชมรมผู้ปกครอง

และครู ร.ร.วัดหนัง 
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1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร  (ข้อมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม 2564) 
 1.3.1 ฝ่ายบริหาร 

 

 1.3.2  ครูประจ าการ   

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง 

1 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่และ

การศึกษาต่อเนื่อง 

ครู                   

ช านาญการพิเศษ 

ครูคอมพิวเตอร์ 

2 นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูปฐมวัย 

3 นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ ค.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูการงานฯ 

4 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูสังคมฯ 

5 นางนันทพร  แก้วกัญญาติ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครชู านาญการ ครูวิทยาศาสตร์ 

6 นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม ค.บ. การประถมศึกษา คร ู ครูภาษาไทย 

7 ว่าท่ี ร.ต.หญิงแพรวนภา  บุญรอดคุ้ม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู ครูภาษาอังกฤษ 

8 นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู ครูปฐมวัย 

9 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คร ู ครูวิทยาศาสตร์ 

10 นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ กศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คร ู ครูคอมพิวเตอร์ 

11 นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน ศษ.บ. ดนตรีไทย คร ู ครูดนตรี 

12 นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง ค.บ. ภาษาไทย คร ู ครูภาษาไทย 

13 นางสาววัลภา  จ านงค์ไว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู ครูภาษาอังกฤษ 

14 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ คร ู ครูสังคมฯ 

15 นายกวีคม  รัตนบุรม ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู ครูคณิตศาสตร์ 
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*จ านวนครูที่สอนวิชำตรงเอก  25  คน คิดเป็นร้อยละ  100   

 
1.3.3  บุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ครูผู้สอน  

  
  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

16 นายอนุชิต  แว่นจันลา ค.บ. พลศึกษา                       

และการจัดการกีฬา 

ครูผู้ช่วย ครูสุขศึกษาพลศึกษา 

17 นางสาวกมลดา น้อยพลี ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย ครูคณิตศาสตร์ 

18 นางสาวกาญจนา พลค า ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 

19 นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วย ครูปฐมวัย 

20 นายกฤษฎา  วัฒนศิลป์ ศ.บ. ศิลปะไทย ครูผู้ช่วย ครูศิลปะ 

21 นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 

22 นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย ครูคณิตศาสตร์ 

23 นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย ครูภาษาไทย 

24 นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้ช่วย ครูการศึกษาพิเศษ 

25 นางสาวณฐมน  โกบุตร ค.บ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้ช่วย ครูการศึกษาพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายณัฐชนนท์  มานะกิจ ศศ.บ. ภาษาจีน ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน 

2 Mr. Robert Ebot Besong ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ 

3 นายอธิธนทัศน์ อาจะ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา พนักงานราชการ ครูคอมพิวเตอร์ 
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1.3.4  บุคลากรท าหน้าที่ทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นางดวงใจ  เดชภิมล ปวส. คอมพิวเตอร์ ลูกจ้างประจ า ช่างครุภัณฑ์ 

2 นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน ม.6 ทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 

3 นางสาวหัตถยาภรณ์ อ่ าพูล ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ธุรการ 

4 นางสุภาพร โฉมมิตร ปวส. บัญชี พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

5 นางปติมา ชูบุญ ประถมศึกษา ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

6 นางสาวรัชนี  วิไลศิลป์ ป.ว.ท. บัญชี พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

8 
นางสาวอรอุมา  กังผึ้ง ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 

พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

9 นางอัณศิยา  มาพลสุข ม.3 ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

10 นางสุภาภรณ์  พุฒบัวทอง ประถมศึกษา ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

11 นางสาวเบญจมาศ  พรหมเอาะ ม.3 ทั่วไป พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยง 

12 นางสุรีย์  คงวัฒนา ม.6 ทั่วไป แม่ครัว แม่ครัว 

13 นางวรรณา  ทับหิรัญ ม.3 ทั่วไป แม่ครัว แม่ครัว 
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1.3.5 สรุปจ านวนผู้บริหาร  ครูประจ าการและบุคลากรแยกตามวุฒิ 

ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ประเภทบุคลำกร 

เพศ รวม ระดับกำรศึกษำ คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครู
ผู้ช่วย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท 

ผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 1 - - - 
รองผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 - - 1 - 
ครูประจ าการ 4 21 25 - 20 5 1 4 17 3 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 - 2 -  

 
 

พนักงานราชการ 1 - 1 - 1 - 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 1 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 1 - - 
ธุรการโรงเรียน  - 1 1 - 1 - 
พ่ีเลี้ยง - 7 7 7 1 - 
แม่บ้าน - - - - - - 
แม่ครัว - 2 2 2 - - 

รวม 7 34 41 11 25 7 2 4 17 3 
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1.4 ข้อมูลนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด   (ข้อมูล ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  2564) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  475 คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 1 17 19 36 36 

อนุบาล 2 1 23 16 39 39 

อนุบาล 3 1 24 17 41 41 

รวม 3 64 52 116  

ป.1 2 30 20 50 25 
ป.2 2 27 30 57 29 
ป.3 2 30 21 51 26 

ป.4 2 30 24 54 27 
ป.5 2 30 34 64 32 

ป.6 2 35 26 61 31 

รวม 12 182 155 337  

ป. 1 พิเศษ 

1 

   

11 

ป. 2 พิเศษ 8 2 10 
ป. 3 พิเศษ    
ป. 4 พิเศษ 

1 

   
ป. 5 พิเศษ 11 1 12 
ป. 6 พิเศษ    

รวม 2 19 3 22  

รวมทั้งหมด 17 265 210 475  
 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 1.5.1 อาคารสถานที่/บ้านพักครู 

ที ่ อำคำร จ ำนวน ( หลัง) 

1 อาคารเรียน 3 

2 อาคารเอกประสงค์ 1 

3 บ้านพักครู 1 

4 โดมอเนกประสงค์ 1 

รวม 6 
 

 

 

1.5.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 

ที ่ สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ รวม 

1 อาคารเรียนภาวนากวี  20 - 8 28 

2 อาคารเรียนพรพิศาล 12 2 4 18 

3 อาคารเรียนศีลสุนทร 4 7 4 15 

4 อาคารอเนกประสงค์ - 2 - 2 

รวม 36 11 16 63 

                    *ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 

  

1.5.3 สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 

ที ่ สถำนที่เรียน จ ำนวน 

1 ห้องท่ีใช้เรียน 20 ห้อง 

2 สระว่ายน้ า 1 สระ 

3 สนามเปตอง 1 สนาม 

4 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
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1.5.4  ห้องน้ า – ห้องส้วม 

ที ่ อำคำร 
ครู 

(ห้อง) 

นักเรียนชำย 

(ห้อง) 

นักเรียนหญิง 

(ห้อง) 
รวม 

1 อาคารเรียนภาวนากวี  2 2 2 6 

2 อาคารเรียนพรพิศาล 1 1 - 2 

3 อาคารเรียนศีลสุนทร 2 2 2 6 

4 ห้องน้ า 1 (หลังสีเหลือง) - 9 - 9 

5 ห้องน้ า 2 (หลังสีม่วง)  - - 8 8 

6 ห้องน้ า 3 (หลังสีส้ม)  - 6 7 13 

7 ห้องประชุม 3 - - 3 

รวม 8 20 19 47 
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รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 

พ.ศ. รายการก่อสร้าง แบบ งบประมาณ หมายเหตุ 
2508 ก่อสร้างอาคารภาวนากวี พิเศษ 3 ชั้น 2,700,000  

ก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูป คอนกรีตเสริมเหล็ก 61,900  
2509 ก่อสร้างเสาธง มาตรฐานกรมสามญั 45,000  
2510 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์    
2514 ก่อสร้างอาคารพรพิศาล พิเศษ 3 ชั้น 1,749,000  

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พิเศษ 4,750,000  
2525 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 1    

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 2  การบริจาคหรือ
โรงเรียนท าเอง 

 

2526 ก่อสร้างอาคารศีลสุนทร พิเศษ 4 ชั้น 4,750,000  
2527 ส้วมนักเรียน สปช. 601 

(1 หลัง 9 ห้อง) 
100,227.24  

ส้วมนักเรียน สปช. 601 
(1 หลัง 13 ห้อง) 

144,772.68  

2537 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  การบริจาค หรือ
โรงเรียนท าเอง 

 

2558 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคาร
ศีลสุนทร 
- ปรับปรุงเสาธง 
- ปรับปรุงหลังคาห้องสมุด 
- ปรับซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
- ปรับปรุงห้องน้ าอาคารภาวนากวี 
- ซ่อมแซมประตูห้องน้ านักเรียน 

 1,947,971.30  

ต่อเติมหลังคากันสาดสนาม  130,423.68  
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร
พรพิศาล 

 459,000  

ปรับปรุงหลังคาทางเดิน บริเวณห้อง 
ประชุม บริเวณสนามเปตอง บริเวณ
โรงอาหาร เทพ้ืนทางเดินสนามเป
ตอง ปรับพื้นสนามเปตอง ปรับปรุง
ห้องน้ าอนุบาล 

 584,220  

บูรณะปฏิสังขรณ์ซุ้มพระพุทธรูป  เงินบริจาค  



15 
 

พ.ศ. รายการก่อสร้าง แบบ งบประมาณ หมายเหตุ 
2559 ก่อสร้างสระว่ายน้ า  1,517,000  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
โรงอาหาร 
ห้องอาหารครู 
ห้องครัว 
ห้องประชุมวิเชียรโมลี 
ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 
อาคารศีลสุนทร  
อาคารภาวนากวีชั้น 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สนามกีฬา 
สนามเปตอง 

 1,790,000  

2560 ก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 584,100  
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
-ปูกระเบื้องห้องเรียน ทางเดิน 
ห้องน้ า ทาสี อาคารศีลสุนทร 
- ทาสีภายในห้องเรียน ปูกระเบื้อง
ทางเดิน บันได ห้องน้ า อาคาร
ภาวนากวี  
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 

 2,140,000  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  120,000  
2561 งานซ่อมแซมอาคารเรียนภาวนากวี 

อาคารศีลสุนทร อาคารพรพิศาล 
และอาคารประกอบ 
- ปรับปรุงห้องน้ าผู้อ านวยการ 
ห้องน้ าส านักงาน 
- ปูกระเบื้องหน้าห้องส านักงาน    
ห้องประชุมพระธรรมศีลาจารย์  
- ราวบันได 
- ประตูทางข้ึนอาคาร 
- รางระบายน้ าหน้าอาคารภานากวี 
อาคารพรพิศาล 
- เทพ้ืนข้างสระว่ายน้ า 

 1,466,800  
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พ.ศ. รายการก่อสร้าง แบบ งบประมาณ หมายเหตุ 
2561 - หลังคาห้องเครื่องสระว่ายน้ า 

- ต่อเติมกันสาดบังแดดอาคารภาวนา
กวี 
- ปรับปรุงห้องอาบน้ า ห้องน้ า 
- ประตูทางเข้าด้านสระว่ายน้ า 2 
ประตู 
- เทพ้ืนหน้าโรงอาหาร 
- ติดมุ้งลวดห้องเรียนอนุบาล 
- ต่อเติมห้องน้ าข้างห้องประชุมพระ
วิเชียรโมล ี

   

2562 งานซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารพร
พิศาล เวที รางน้ าฝน ฝ้าเพดาน และ
ห้องน้ าประถม ปรับปรุงกระเบื้อง
ทางเดินหน้าห้องนาฏศิลป์ 
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 
- เปลี่ยนรางน้ าฝน 
- ฝ้าเพดาน 
- ติดตั้งมุ้งลวดป้องกันนก 

 1,226,000  

ทาสีเครื่องเล่น รั้วสนามเด็กเล่น  130,000  
2563 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 

- หลังคาห้องน้ านักเรียน  
- ปรับปรุงห้องน้ าครูและนักเรียน     
- ทาสีอาคารเรียน 3 อาคาร และ รั้ว  
- ปูกระเบื้องโรงอาหาร 

 3,028,800  

2564 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 
- ติดตั้งตาข่ายกันนก  
- ปูพื้นกระเบื้องห้องครัว  
- ก่อซิ้งค์ล้างจาน 
- ปรับปรุงเวทีห้องประชุมพระวิเชียร
โมลี 
- เปลี่ยนหน้าต่างที่พักบันไดอาคาร
ศีลสุนทร 
- ปรับพื้นห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

 2,230,000  
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1.6 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดหนัง 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศ ึกษำขั้นพ ื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2564  (ระดับประถมศกึษำ) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
เวลำเรียน/ชั่วโมง 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้       
    ภาษาไทย  200 200 200 160 160 160 

    คณิตศาสตร์  200 200 200 160 160 160 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 160 160 160 

    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
      - ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
      - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต   
         ในครอบครัว 
      - เศรษฐศาสตร ์
      - ภูมิศาสตร ์

40 
 

40 
 

40 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

      - ประวตัิศาสตร์  40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา  40 40 40 40 40 40 

    ศิลปะ  40 40 40 40 40 40 

    การงานอาชีพ  40 40 40 40 40 40 

    ภาษาอังกฤษ  120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 

 รำยวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม 
   ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

 
 

   การสื่อสารภาษาอังกฤษ  80 80 80 80 80 80 

   ภาษาจีน  40 40 40 40 40 40 

รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) 120 120 120 120 120 120 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

     กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ  เนตรนาร ี

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

       - ชมรม  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 ช ั่วโมง/ปี 
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หมำยเหตุ 
1. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีตาม 

ระบอบประชาธิปไตย  มีความปรองดองสมานฉันท์  เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  โรงเรียนมีการจัดแบบบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  โรงเรียนมีการจัดแบบบูรณาการทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
 

1.7 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1.7.1 ศูนย์การเรียนร ู้ว ิเช ียรโมลีมีขนาด 126 ตารางเมตร จำนวนหน ังสือในห้องสมุดทั้งหมด 22,000 
เล่ม การสืบค้นหน ังสือและการยืม – คืน ใช ้ระบบดิวอ ี้ โดยใช้โปแกรม OBEC- LIB จ านวนนักเรียนที่ใช ้ห้องสม ุด                  
ในปีการศกึษาท ี่รายงาน (SAR -2562) เฉล ี่ย  70 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 18.51 ของนักเรียนทั้งหมด 
 1.7.2 ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
  ห้องปฏิบัติการว ิทยาศาสตร์         จ านวน 2 ห้อง  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จ านวน 2 ห้อง  
ห้องภาษาไทย                         จ านวน 1 ห้อง  
ห้องคณิตศาสตร์                      จ านวน 1 ห้อง 
ห้องอาเซียน                           จ านวน 1 ห้อง 
ห้องประว ัต ิศาสตร์                    จ านวน 1 ห้อง 
ห้องพระพุทธศาสนา                  จ านวน 1 ห้อง 
ห้องพลศึกษา                           จ านวน 1 ห้อง 
ห้องดนตรี - นาฏศิลป์                 จ านวน 1 ห้อง 
ห้องศ ิลปะ                              จ านวน 1 ห้อง 
ห้องการงานอาช ีพ                    จ านวน 1 ห้อง 
ห้องภาษาอ ังกฤษ                     จ านวน 1 ห้อง  
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี                 จ านวน 1 ห้อง  
ห้องประชาธ ิปไตย                    จ านวน 1 ห้อง  
ห้องศ ูนย์ส ื่อการศึกษาปฐมวัย       จ านวน 1 ห้อง  
ห้องโสตทัศนศ ึกษา                    จ านวน 1 ห้อง 

1.7.3  คอมพ ิวเตอร์ จ านวน  90 เครือ่ง  
7.3.1 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน/สืบค้น จ านวน  80 เครือ่ง  
7.3.2 ใช้เพ่ือการบร ิหารจ ัดการ   จ านวน  10  เครือ่ง 
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1.7.4 แหล่งเร ียนร ู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเร ียนรู้ภำยใน  

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี ชือ่แหล ่งเรียนร ู้ 
1. ห้องสมุด (ศ ูนย์การเรียนร ู้พระวิเช ียรโมลี) 

2. ห้องศ ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ ียง 

3. ห้องพระราชประว ัติและหลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภ ูม ิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9  แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ 
4. ห้องอ ินเทอร์เน็ตเพื ่อสืบค ้นขอ้มูล 

5. ห้องโสตทศันศึกษา 

6. ห้องคณิตศาสตร์ 

7. ห้องวิทยาศาสตร์ 

8. ห้องคอมพ ิวเตอร์ 

9. ห้องภาษาไทย 

10. ห้องนาฏศิลป์ 

11. ห้องดนตร ีไทย 

12. ห้องศ ิลปะ 

13. ห้องการงานอาช ีพ 

14. ห้องอาเซียน 

15. ห้องประว ัต ิศาสตร์ 

16. ห ้องพระพ ุทธศาสนา 

17. ห้องพยาบาล 

18. ห้องพลศึกษา 

19. ห้องลูกเส ือ-เนตรนารี 

20. ห้องประชาธ ิปไตย 
21. มุมสวนหย ่อม 

22. มุมหนังส ือทุกห ้องเรียน 

23. ป้ายนิเทศตามจุดต่างๆ 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2562 
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1.7.5 แหล่งเร ียนร ู้ภายนอกโรงเร ียน 

แหล่งเร ียนรู้ภำยนอก  

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี ชือ่แหล ่งเรียนร ู้ 
1. ว ัดหนัง ราชวรว ิหาร 

2. ว ัดนางนองวรว ิหาร 

3. ว ัดราชโอรสารามราชวรว ิหาร 

4. ว ัดศาลาครืน 

5. พ ิพ ิธภ ัณฑ์เพ ื ่อการศึกษาว ัดหนัง ราชวรว ิหาร 

6. ช ุมชนบ่อเต่า 

7. ตลาดน ัดว ัดนางนอง 

8. ศูนย์การเรียนร ู้สาหรับครอบครัว พิพ ิธภ ัณฑ ์เด็กแหง่ที่ 2 ทุ่งคร ุ

9. อ ุทยานประว ัติศาสตร ์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 
10. ซาฟารีเว ิลด์ Safari World Bangkok 

ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 

1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 
1 ครั้ง/ป ีการศ ึกษา 

 

 

1.7.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภ ูมิปัญญาท้องถิ่น ผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน    
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

1.7.6.1 พระวิเช ียรโมลี และคณะสงฆว์ ัดหนัง ราชวรว ิหารให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี ้ตลอดปีการศึกษา 

1.7.6.2 พ ันต ารวจโทวส ุ น ้อยเจร ิญ ร ้อยต ารวจเอกสุระยุทธ ไขแสงจ ันทร์ ดาบต ารวจว ุฒิ ภาระ
จรุง ดาบต ารวจจงดล ธ ีวราว ัฒนศ ิริ ให้ความรู้ในโครงการ “กรกฎาคม เด ือนแห่งความปลอดภ ัย สร้างว ินัย 
จราจร” ให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1.7.6.3 ร.ต.อ.ชาญณรงค ์ พ ึงร ัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง และพน ักงาน
ป้องก ัน และบรรเทาสาธารณภ ัยอาว ุโสให้ความรู้เรื่อง การป ้องกันและซ้อมกรณีการเกิดอ ัคค ีภ ัยในสถานศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1  ครั้ง/ปี 

1.7.6.4 เจ้าหน ้าที่จากศ ูนย ์บริการสาธารณสุข ที่ 29 (ช่วง นุชเนตร) ให้ความรู้เรื่อง การปฐม 
พยาบาลเบื้องต้นและการป ้องกันโรคระบาดหร ือโรคติดต ่อ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 10 ครั้ง/ป ี

1.7.6.5 นายไพฑูรย์ สรวยโภค ให้ความรู้เกี่ยวกับพ ิพ ิธภ ัณฑ์เพ ื่อการศึกษาวัดหน ัง ราชวรว ิหาร 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี 
  

https://web.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
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ส่วนที่ 2   
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริม  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงานใด ๆ จะส่งผลกระทบกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก        
ทั่วประเทศ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องพิจารณา 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เก่ียวข้องหลายประการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาในปัจจุบัน ทั้งแนวโน้มการเข้ารับบริการ ผลการด าเนินงานจากการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย  
และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของหน่วยงาน ซึ่งจะน าเสนอตามหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก          

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท 
สังคมไทย  

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและอำชีวศึกษำ 
ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  
ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 5  

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ( NDLP)                      
และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม            
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้       
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ     
ให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ  
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ  
และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก                
ธรรมาภิบาล  

5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้                
และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์  ทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
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6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร                 
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน  เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม                
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร                     
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ               
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา 
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้ 

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย                
จิตใจวินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิม   
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้  ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใช้                  
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ                   
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                       
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิต                 
และกำรมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์                
ได้อย่างแท้จริง  
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4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ                  
ตามบริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี                   
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี                
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่ง 

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการ 
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนา                      
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ                    
3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบาย                     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้ำนโอกำส  
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
    2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ                  

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ      
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้                
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
อย่างเท่าเทียมกัน  

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพ มีทักษะ             
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้ำนคุณภำพ  
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น  ของโลก        

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ                      
การเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริม                  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้ำนประสิทธิภำพ  
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน                 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน               

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา                  

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส               
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา                      
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ  

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ     

ที่ 21  
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ   

ในการแข่งขัน  
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา               

และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology)  
เป้ำประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่                  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ  
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

   3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย                     
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่              
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้                
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล                     
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  

 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา               
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มี ระบบข้อมูลสารสนเทศ                          
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย

พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ

ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้ สิทธิและหน้าที่                    
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้  ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม                                
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
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 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา                   

มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ                         

เอ้ือต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา                

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา                

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางใน

การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง และโลกในยุคปัจจุบัน  ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น  โรงเรียน
วัดหนังจึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดหนัง 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมวิถีพุทธชั้นน า น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ สังคม                

การมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. พันธกิจของโรงเรียนวัดหนัง 

 จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้น ามาก าหนดพันธกิจ ภาระงานที่ต้องด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กร 
2.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางวิถี พุทธ ด ารงตนบนพ้ืนฐาน                 

ของความพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการอย่างมีคุณภาพ

และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความระหนักและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.5 จัดการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเท่าเทียมทาง

การศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน 
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2.6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการความรู้  มีสมรรถนะ                
ในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นครู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 3. เป้ำหมำยของโรงเรียนวัดหนัง  
 จากการก าหนดพันธกิจ น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ               
ในระยะ 3 ปี ดังนี้ 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป 
3.1.2 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
3.1.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร้อยละ  90 
3.1.4 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน

มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  90 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ  (O-NET)  เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
3.2.2 ผู้เรียนชั้นปฐมวัย  ร้อยละ  80  มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี 
3.2.3 ผู้เรียน ป.1-3  ทุกคน  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น 
3.2.4 ผู้เรียน ป.4 - 6  ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
3.2.5  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 
3.2.6 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและความสามารถ 
3.2.7 ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการส่งเสริมใน

การเลื่อนวิทยฐานะ 
4. กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนัง 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ 

4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กร 
4.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4.4 ยกระดับการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4.5 สร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมใน

การศึกษา 
4.6 สร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี (งบประมำณ 2564)  
 

งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
งบอุดหนุนรำยหัว 

1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำร รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน  
1.2 กิจกรรมจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
1.3 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

1.5 กิจกรรมการนิเทศภายใน  
1.6 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

1.7 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล  
2 โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

2.1 กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ จากใบเตย  
2.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก  
2.3 กิจกรรมตามค าพ่อสอน  
2.4 กิจกรรมตุ๊กตาโยกเยก  
2.5 กิจกรรมพับถุงประหยัดพ้ืนที่  
2.6 กิจกรรมสบู่เจลพฤกษา  
2.7 กิจกรรมแซนวิชห่มผ้า  
2.8 กิจกรรมน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
2.9 กิจกรรมต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษ  
2.10 กิจกรรมติดปะสร้างสรรค์  

3 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4 
 

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 4.1 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ( O-NET , NT)  
 4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
5 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศของนักเรียน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
6 โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC 

(Professional Learning Community) ในสถำนศึกษำ
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 7.1 กิจกรรมแนะแนว  

7.2 กิจกรรมลูกเสือ  
7.3 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  
7.4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

8 
  
  

โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
8.1 กิจกรรมทัศนศึกษา  
8.2 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  
8.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

9 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

9.1 กิจกรรมจัดหา และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
9.2 กิจกรรมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

10 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 10.1 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  
 10.2 กิจกรรมห้องสมุด  

11 โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

  

11.1 วันพ่อ  
11.2 วันแม ่  
11.3 วันไหว้ครู  
11.4 วันเฉลิม ร.10  
11.5 วันเฉลิมราชินี ร.10  
11.6 วันลอยกระทง  
11.7 วันปีใหม่  

12 โครงกำรพัฒนำเด็กพิเศษเรียนร่วม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
12.1 กิจกรรมสร้างงานอาชีพ  
12.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

12.3 กิจกรรมทัศนศึกษา  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
13 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพเด็กปฐมวัย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

13.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  
13.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  
13.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  
13.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  

14 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
14.1 กิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม   
14.2 นิทัศน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   

15 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
15.1 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
15.2 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  
15.3 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 แหล่งเรียนรู้  

16 โครงกำรโรงเรียนสุจริต รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
16.1 กิจกรรมถอดบทเรียนผู้บริหารและครู  
16.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
16.3 กิจกรรมค่าย ปปช.สพฐ.น้อย  
16.4 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  
16.5 กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น  
16.6 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

16.7 กิจกรรมการเก็บข้อมูลคุณลักษณะของผู้เรียน 5 
ประการ 

 

17 โครงกำรนิทัศน์กำรศึกษำโรงเรียนวัดหนัง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
17.1 กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน  
17.2 กิจกรรมแสดงผลงานครู  

18 โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
18.1 กิจกรรมเถ้าแก่น้อย  
18.2 กิจกรรมตลาดนัดมือสอง   

19 โครงกำรพิเศษตำมนโยบำยของภำครัฐ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
19.1 กิจกรรมการประชุมเพ่ือเตรียมการ  
19.2 กิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
19.3 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงาน
ผล 

 

20 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรในโรงเรียน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
20.1 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน 

 

20.2 กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาภายนอกสถานศึกษา  
20.3 การส่งผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นวิทยฐานะ  

21 โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียน 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

21.1 กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร  
21.2 กิจกรรมการมอบรางวัลบุคคลากรที่มาปฏิบัติงาน
สม่ าเสมอทางการศึกษา 

 

21.3 กิจกรรมมอบรางวัลผลงานพัฒนาผู้เรียน  
21.4 กิจกรรมสังสรรค์บุคลากรเทศกาลปีใหม่  
21.5 กิจกรรมตามวาระโอกาส  
21.6 ช่วยเหลือเพ่ือนครู ครอบครัว บุคลากร  
21.7 จัดท าเสื้อทีมโรงเรียนวัดหนัง   

22 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
22.1 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
22.2 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  
22.3 กิจกรรมระดับขยับคุณธรรม  
22.4 กิจกรรม1คน1ภาระหน้าที่คุณธรรม  
22.5 กิจกรรมไดอารีความดี  

23 โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
23.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
23.2 กิจกรรมตักบาตร  
23.3 กิจกรรมฟังเทศน์  
23.4 กิจกรรมครูพระสอนศาสนา  
23.5 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง  
23.6 กิจกรรมบันทึกความดี  
23.7 กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา  
23.8 กิจกรรมทานมังสวิรัติทุกวันพระ  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
24 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

24.1 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วัดหนัง 

 

24.2 กิจกรรมเลือกหัวหน้าชั้นเรียน  
24.3 กิจกรรมสภานักเรียน  

25 โครงกำรส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
25.1 กิจกรรมอาสาจราจร  
25.2 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  
25.3 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

26 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
26.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
26.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
26.3 กิจกรรมทุนการศึกษา  

27 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
27.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
27.2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่  
27.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
27.4 กิจกรรมโพธิสัตย์น้อย  

28 โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
28.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนวัดหนัง 

 

28.2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง 

 

28.3 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
28.4 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

29 โครงกำรโรงเรียนธนำคำร รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
29.1 กิจกรรมรักษ์การออม  
29.2 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร  

30 โครงกำร "ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง" รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
30.1 กิจกรรมรักษ์การออม  
30.2 กิจกรรมบัญชีครัวเรือน  
30.3 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
30.4 กิจกรรมเพาะเห็ด  
30.5 กิจกรรมท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ  

31 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
31.1 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์  
31.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

 

32 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและพัฒนำสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

32.1 กิจกรรมการจัดการขยะเพ่ือโลกสวย  
32.2 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าพรรณไม้  
32.3 กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน  
32.4 กิจกรรมเติบโตเร็วไวยิ่งใส่ยิ่งดี  
32.5 กิจกรรมธนาคารขยะ  
32.6 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  
32.7 กิจกรรมเพาะเห็ด  
32.8 กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติก  
32.9 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  

33 โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรที่ดีมีประโยชน์ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
33.1 กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ   
33.2 กิจกรรม โปรแกรมThai School Lunch  

34 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
34.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย  
34.2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  
34.3 กิจกรรมสูงดีสมส่วน  
34.4 กิจกรรมสวยใสไร้เหา  
34.5 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส  
34.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด  
34.7 กิจกรรมปฐมพยาบาล  
34.8 กิจกรรมขวบการพิชิตยุง  

35 โครงกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์โลกทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
35.1 งานประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์  
35.2 งานจดหมายข่าว ชาว ส.ว.น.  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนร่องรอย 
35.3 งานบอร์ดประชาสัมพันธ์  
35.4 งานพิธีกร   
35.5 งานโสตทัศนศึกษา  

36 โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
37 โครงกำรกีฬำสัมพันธ์ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

38 
โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนงบประมำณและ
แผนงำน 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

39 โครงกำรจัดสรรค่ำสำธำรณปูโภค รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

40 
โครงกำรระดมทุนและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำโรงเรียนวัด
หนัง 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

41 โครงกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
6. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) รอบสี่ พ.ศ. 2559 -2563 
 

ระดับปฐมวัย 
ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

  จุดเด่น  
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

เด็กกล้าแสดงออกและมีความโดดเด่นเรื่องการดูแลความปลอดภัยของตนเองในการ               
ลงเล่นน้า เนื่องด้วยสถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการว่ายน้ าทุกสัปดาห์เพราะสถานศึกษามีสระว่ายน้ าภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง จึงเป็นที่เชื่อถือและการยอมรับในเรื่องคุณภาพของเด็กปฐมวัย                 
ของสถานศึกษาจากชุมชนและผู้ปกครอง  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับบุคลากร  ท าให้ทุกคนรัก

และผูกพันต่อองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนา การจัดการศึกษาทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทุกคนรักและผูกพันต่อองค์กร 
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลมากมาย 
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ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ครูมีความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะทาง เช่น ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือเป็นต้นแบบในการสอน พูด ฟัง ให้แก่เด็กได้เหมาะสมกับระดับชั้นหรือตามเกณฑ์ก าหนด และครูพลศึกษา                
มีความช านาญในการสอนทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้า และสอนการดูแลตนเองเมื่อเด็กลงเล่นน้ าเป็นการรักษา        
ความปลอดภัยให้ตนเองของเด็กเมื่อจ าเป็นต้องลงเล่นน้ าให้มีความปลอดภัย 

จุดที่ควรพัฒนำ  
ด้ำนคุณภำพของเด็ก  

เด็กบางส่วนมีพฤติกรรมไปในทางมีสมาธิสั้น  และเด็กบางส่วนมีน้ าหนักส่วนสูง             
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด เช่น เด็กท่ีมีน้ าหนักเกินมาตรฐานก าหนด  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
กระบวนการสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วนในบางประเด็นของกระบวนการบริหารและการจัดการให้กับผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกัน และครบถ้วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ดีอยู่แล้ว จึงควร

รักษาระดับการด าเนินงาน หรือด าเนินการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญให้มีความยั่งยืนตลอดไป  เช่น ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้วยกิจกรรม                       
ที่หลากหลาย  

 

  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

  จุดเด่น  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  

1. ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และปรัชญาของโรงเรียน  คือ              
อัตลักษณ์ “ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม”  

2. ผู้เรียนมีความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามค่าเป้าหมาย             
ที่สถานศึกษาก าหนด  

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนร่วมผู้เรียนปกติซึ่งเป็นการให้โอกาส             
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เต็มตามศักยภาพ  
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย            

มี ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทาให้ทุกคนมีความรัก               
ความผูกพันกับองค์กรและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ
รางวัลมากมาย  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ครูมีวินัยและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนมีวินัย 

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

จุดที่ควรพัฒนำ  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
3R 7C (3R ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน และค านวณ กิจกรรม 7C ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามวัย ความเข้าใจบนวัฒนธรรมที่ความแตกต่าง การประสานความร่วมมือ ท างานเป็นทีม การสื่อสาร
และมีความรู้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการเรียนรู้อาชีพด้านนวัตกรรมตามวัยและความรู้ ) โดยจัดเป็นโครงการ            
ที่เน้นการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวัย อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เช่น สืบค้นประวัติท้องถิ่น
วัดหนัง และวัดใกล้เคียง รวมถึงประวัติบุคคลส าคัญของท้องถิ่น เช่น หลวงปู่เอ่ียม โดยให้มีสาระเชื่อมโยงทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของชุมชนในยุคประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร ์เป็นต้น  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะต้นสังกัดให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูควรพัฒนาด้านโครงงานที่มีอยู่แล้วให้ไปสู่นวัตกรรม หรือคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
 

7. ผลงำนดีเด่น /นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

7.1 รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2560 
7.2 โล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภ ัยรางว ัล”  ดีเด่น ปีที่ 5  ประจ าปี 2562 จากกรม 

สว ัสดิการและค ุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
7.3 รางว ัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน รางว ัลระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรียน ประจ าปี 2562 

ระดับเขตพ ื้นท ี่การศึกษา 
7.4 รางว ัลรองชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา

2562 จากธนาคารเพ ื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร 
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7.5 ผลงานด้านนวัตกรรม  โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

7.6 รางว ัลเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 

7.7 โล่รางวัล ที่ได้รับขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มคุณภาพ “ระดับดีมาก” ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

7.8 รางวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จเป็น
แบบอย่างได ้ประจ าปี 2564 

7.9 โล่รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ระดับโรงเรียนประถมศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดอบายมุข ปีการศึกษา 2563 

7.10 รางว ัลเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรม                 
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                             
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

7.11 โล่รางวัล เป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่าง
ได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

7.12 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ประจ าปี
การศึกษา 2564 

7.13 เกียรติบัตร รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ.2564 ปีที่ 7 ติดต่อกัน 
7.14 ผลการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
7.15 เกียรติบัตร ได้ พัฒนานวัตกรรมและมีวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices)                    

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรร่า 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 3   
กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 

การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2565  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนรำยหัว 

1.1 งบประมาณปฐมวัย     จ านวน  202,300  บาท 
1.2 งบประมาณประถมศึกษา    จ านวน  682,100  บาท 
 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำรงบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 

1 งบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ดังนี้ 

   2.1  ค่าไฟฟ้า 

   2.2  ค่าน้ าประปา 

   2.3  ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต 

442,200  

355,800 

84,000 

2,400 

2 จัดสรรงบตามกลุ่มงานต่างๆ 

   3.1  งบกลุ่มงานวิชาการ   

   3.2  งบกลุ่มงานงบประมาณ 

   3.3  งบกลุ่มงานบุคคล 

   3.4  งบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

442,200  

265,320   

53,064  

35,376   

88,440 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 884,400 

 
2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ      จ านวน  650,850  บาท 
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ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
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กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
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ส่วนที่ 4   
รำยละเอียดโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

โครงกำรสนองกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
5 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 
2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
2 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
6 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
10 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
11 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อโครงกำร 
12 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
13 โครงการโรงเรียนสุจริต 
14 โครงการนิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 
15 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
16 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21 
17 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
18 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
19 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
20 โครงการ "ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง" 
21 โครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
22 โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3 โครงการพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ 
4 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
5 โครงการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค 
6 โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 
7 โครงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
9 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
10 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
11 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
12 โครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดีมีประโยชน์ 
13 โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์โลกทัศน์ 
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โครงกำรสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนัง 
กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค์กร 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

2 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 

5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

9 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

10 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 

11 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

12 โครงการนิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 

13 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

14 โครงการพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ 

15 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

3 โครงการโรงเรียนสุจริต 
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4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5 โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

6 โครงการโรงเรียนธนาคาร 

7 โครงการ "ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง" 

8 โครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

9 โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่  3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

2 โครงการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค 

 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมให้มีส่วนร่วม               

ในกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3 โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 

4 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

5 โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์โลกทัศน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม ลดควำม                 

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำเป็นโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
1 โครงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดีมีประโยชน์ 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

8 โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

โครงกำร    พัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำร 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  1 
    กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 
***************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายแลมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
ก าหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ในภาพรวม 12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษา                    
ต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่น             
ทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการ จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติ  การประเมิน   
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบ              
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับ 
  งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่มีความส าคัญในพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามหลักสูตรที่ก าหนด  โรงเรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนางานวิชาการที่เป็นระบบ สอดคล้องกับ                 
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็น
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ปัจจัยส าคัญท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  
ตลอดจนการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2.2 เพ่ือพัฒนาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.5 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายใน 
2.6 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.7 เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)   
   1) โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพ 
   3) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   5) ครูทุกคนมีการใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
   6) ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
และเพ่ือน   
   7)  ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  
   8) งานทะเบียนและวัดผลมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
     1) งานประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความเป็นระบบตามกฎกระทรวง 
  2) หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  3)  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4)  ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
  5) โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
  6) ครูมีผลงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  7) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจงานทะเบียนและวัดผล 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนำงำนประกัน
คุณภำพภำยใน 
   1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
       โรงเรียน  ได้แก่  การประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
       เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
       โรงเรียน 
  2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
       มาตรฐานการศึกษา  ได้แก่ การจัดท า 
       แผนและโครงการ  ได้แก่  การประชุม 
       เขียนโครงการ  การวิเคราะห์โครงการ   
       การจัดท าโครงการ  การน าเสนอ 
       โครงการและการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
       ได้แก่  การพัฒนาการจัดเก็บสารสนเทศ 
       ของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม   
       สะดวกต่อการใช้งาน 
   4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด   
       การศึกษาของโรงเรียน 
       - ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
       - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ       
       - วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
       - ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามปฏิทิน 
   5. การติดตาม ตรวจสอบ  และการประเมิน 
       คุณภาพภายในสถานศึกษา 
       - เก็บข้อมลูรายมาตรฐาน 
       - วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละมาตรฐาน 

 
ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

 
นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       - สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 
       - น าเสนอผลการประเมินรายมาตรฐาน 
   6. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ตามมาตรฐานการศึกษา 
       - การประเมินคุณภาพภายในโดยใช้  
         เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
   7. การจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อน าเสนอ 
       ต้นสังกัดและสาธารณชน 
   8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
       อย่างต่อเนื่อง 
       - วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อน าไป     
         ปรับปรุงและพัฒนา 

 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมจัดท ำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. ขออนุมัติใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาและน าหลักสูตรไปใช้ในการ     
       จัดการเรียนการสอน และจัดท าคู่มือการ  
       ใช้หลักสูตร 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ และพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
      การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. ส่งเสริมให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้  
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3. ส่งเสริมครูจัดท าบันทึกหลังสอนให้เป็น 
       ปัจจุบัน 
   4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการจัด 
      กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อ
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
   1. จัดท าแผนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
       เทคโนโลยีการศึกษา 
   2. จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาสื่อให้ 
      อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
   3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อนวัตกรรมและ 
      เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธ์ิ 

 กิจกรรมที่  5  กิจกรรมกำรนิเทศภำยใน 
   1. จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศภายใน 
   2. ด าเนินการนิเทศภายใน  โดยผู้นิเทศ      
       ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
       รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม 
       สาระการเรียนรู้และเพ่ือนครู 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด 

 กิจกรรมที่  6  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท า     
       วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร หรือ 
       กระบวนการเรียนรู้  
   2. กิจกรรมการจัดท าและใช้สื่อ/นวัตกรรม   
       เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ 
       เรียนรู้ 
    3. กิจกรรมการเขียนรายงานผลการวิจัย/    
       จัดท ารายงานเล่ม/เผยแพร่ผลงานวิจัย 
   4. กิจกรรมการน างานวิจัยแลกเปลี่ยน 
       เรียนรู้ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 

 กิจกรรมที่  7  กิจกรรมพัฒนำงำนทะเบียน
และวัดผล 
   1. จัดท า เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ 
       ทางวิชาการให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 
   2. จัดท าประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร  
       แบบปพ.ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามระเบียบ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       ครอบคลุมเอกสารรับรองผลการเรียน 
       และหลักฐานทางวิชาการอ่ืนๆ 
   3. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการ 
      ประเมินผลของสถานศึกษา 
   4. จัดท าคู่มือเอกสารการวัดและประเมินผล 
       วิชาการ 
   5. พัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลโดย 
       ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล 
   6. รวบรวมเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       พัฒนาและวิเคราะห์แบบทดสอบอย่าง 
       เป็นระบบ 
   7. จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
       โรงเรียน  
   8. การกรอกข้อมูลผลการเรียนผ่าน 
       โปรแกรม  School MIS 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

  

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

  

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน 8,000 บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

-ประเมินการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพตาม
กฎกระทรวง 

แบบประเมินการ
ด าเนินประกัน
คุณภาพงานตาม
กฎกระทรวง แบบ

นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ ์
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 

ประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  

- ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

แบบประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 

นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ ์

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาการ
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 มี
แผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน  
เป็นส าคัญ  

- ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ ์

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ครูร้อยละ 100 มีสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้  

- ประเมินการใช้สื่อ /
นวัตกรรม 

แบบประเมินการใช้
สื่อ/นวัตกรรม 

นางสาว 
อรณิชา   
นันทพฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศภายใน 
ภาคเรียนละ 4 ครั้ง 

- การนิเทศการเรียน
การสอน 

-แบบนิเทศการเรียน
การสอน 

นางสาวมนพร  
เอ่ียมสอาด 

กิจกรรมที่ 6  
กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ครูร้อยละ 100 จัดท า
วิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาวนิดา
รัตน์ สมธรรม 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล 

งานทะเบียนและวัดผล
มีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ชัดเจน เป็น

- ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นายกวีคม  
รัตนบุรม 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ร้อยละ 80 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 งานวิชาการมีการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์    โทร. 0870140892 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.3             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร  โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1  

ลักษณะของโครงกำร     ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมนพร  เอี่ยมสอาด 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

***************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียน               
ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์
ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  ดังนั้น 
โรงเรียนวัดหนังจึงได้ด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือเป็นการน านโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ              
ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน                
ได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  และมีความสุขในการเรียนรู้
อย่างแท้จริงโดยได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติมีความหลากหลายและพัฒนาผู้เรียนตามหลัก              
4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง(Head) พัฒนาจิตใจ(Heart) การลงมือปฏิบัติ(Hand) และสุขภาพ(Health)  
 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่
ละบุคคล 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 2.3 เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการ จัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)   
  3.1.1 มีกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม 
    หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
    หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
    หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
    หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
  3.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ก าหนด 4 หมวดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร), สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้, สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม,เสริมสร้าง
ทักษะการท างาน และการด ารงชีพและทักษะชีวิต   
  3.2.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
   2.1 ครูประจ าชั้น ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนตามหลัก 4H     
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” 4 หมวดกิจกรรม 
   2.2 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
    - กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ จากใบเตย 
    - กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก 
    - กิจกรรมตามค าพ่อสอน 
    - กิจกรรมลุกข่างมหัศจรรย์ 
   - กิจกรรมพับถุงประหยัดพ้ืนที่ 
   - กิจกรรมสบู่เจลพฤกษา        
   - กิจกรรมแซนวิชห่มผ้า 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
3 
 
4 
 

 

   - กิจกรรมน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
   - กิจกรรมต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษ 
   - กิจกรรมติดปะสร้างสรรค์ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล 
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

 
 
 

มี.ค. - ก.ย. 65 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

 
 

 
 

5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน 3,000 บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเรียนรู้

ธรรมชาติ จาก

ใบเตย 

เด็กปฐมวัย ร้อยละ 

100 ได้เรียนรู้เรื่องของ

ใบเตย 

- สังเกต  

- ประเมินผลงาน

นักเรียน 

- แบบบันทึกการ

สังเกต  

- แบบประเมินผล

งานของนักเรียน 

ชั้นอนุบาล 1 

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสน

สนุก 

เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 

ได้เรียนรู้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา และคิด

สร้างสรรค์ 

- สังเกต  

ผลงานนักเรียน 

- แบบบันทึกการ

สังเกต  

 

ชั้นอนุบาล 2 

กิจกรรมตามค าพ่อ

สอน 

เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน

ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกการ

สังเกต 

ชั้นอนุบาล 3 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมลูกข่าง

มหัศจรรย์ 

นักเรียนชั้น ป.1 ร้อย

ละ 100 สามารถ

ประดิษฐ์ลูกข่าง

มหัศจรรย์ได้จาก

การบูรณาการการ

เรียนรู้แบบ STEM  

- ประเมินผลงานของ

นักเรียน 

- แบบประเมินผล

งานของนักเรียน 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่1 

กิจกรรมพับถุง

ประหยัดพื้นที่ 

นักเรียนชั้น ป.2 ร้อย

ละ 90 สามารถพับ

ถุงพลาสติกเพ่ือ

ประหยัดพื้นที่ในการ

จัดเก็บได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกการ

สังเกต 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่2 

กิจกรรม 

สบู่เจลพฤกษา 

เด็กนักเรียนชั้น ป.3 

ร้อยละ 100 สามารถ

ท าสบู่จากสมุนไพร

ธรรมชาติได้ 

- สังเกตวิธีการลงมือ

ปฏิบัติ 

- แบบบันทึกการ

สังเกต 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่3 

กิจกรรม         

แซนวิชห่มผ้า 

นักเรียนชั้น ป.4 ร้อย

ละ 100 สามารถท า

แซนวิชห่มผ้าได้ 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ประเมินผลงาน

นักเรียน 

- แบบบันทึกการ

สังเกต  

- แบบประเมินผล

งานของนักเรียน 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่4 

กิจกรรมน้ า

สมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ 

นักเรียนชั้น ป.5 ร้อย

ละ 100 สามารถท าน้ า

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - 

ประเมินผลงาน

นักเรียน 

- แบบบันทึกการ

สังเกต  

- แบบประเมินผล

งานของนักเรียน 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่5 

กิจกรรมต้นอ่อน

ทานตะวันปลอด

สารพิษ 

นักเรียนชั้น ป.6 รอ้ย

ละ 100 สามารถเพาะ

ต้นอ่อนทานตะวันได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกการ

สังเกต 

ชั้น

ประถมศึกษา 

ปีที ่6 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมติดปะ

สร้างสรรค ์

นักเรียนการศึกษา

พิเศษร้อยละ 100 

สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ติดปะสร้างสรรค์ได้ 

- ประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

ชั้นการศึกษา

พิเศษ 1-6 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

2. นักเรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามความรู้ ความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง และได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวมนพร  เอี่ยมสอาด  โทร. 080-6084033 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวมนพร  เอี่ยมสอาด)          (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
          ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โรงเรียนประชำรัฐ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 5  

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
   โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ             
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน             
สานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและ                    
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )               
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 
              การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ                      
ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์                
แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน 
สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมในฐานะ                
พลเมืองไทยและพลโลก 
              โรงเรียนวัดหนังในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักการจัดกระบวนการเรียนรู้                   
ที่ผู้เรียนส าคัญส าคัญที่สุด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้                       
ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลก าลังขับเคลื่อน
โครงการประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการ                
มาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น าผ่านโรงเรียนประชารัฐ 
ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดหนัง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับวิธี เรียน เปลี่ยนวิธีสอนสู่ศตวรรษที่  21 และพัฒนาครู                           
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.วัตถุประสงค ์
 2.1   เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ  
 2.2  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ครแูละบุคลากรให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียน
ประชารัฐ  
 2.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียน 

 2.4  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)   
   1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนและระบบ
ฐานข้อมูลร้อยละ 70  
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 70 ได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
   3) นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้ คู่คุณธรรม  
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
   1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนและระบบ
ฐานข้อมูล  
   2) ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นาและ การบริหารจัดการโรงเรียน
ประชารัฐ  
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ  การเรียนรู้               
ที่หลากหลาย  
   4) นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้ คู่คุณธรรม  
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการด าเนิน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน
ที่โครงการฯ ก าหนด 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม  

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

4 ขั้นนำผลไปพัฒนำ (A)  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 
 

5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน 2,000 บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ 

โรงเรียนได้รับการ
สนับสนนุจากภาคเอกชน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สื่อการเรียนการสอน
และระบบฐานข้อมูล
ร้อยละ 70  

ประเมินความพึง

พอใจ 

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 

นางสาว

ทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนและระบบ
ฐานข้อมูล 
 7.2 ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นาและ การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ  การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 7.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้ คู่คุณธรรม 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  โทร.  0822797859 
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 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้)            (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************* 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

     ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564   เพ่ือให้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET และระบบการทดสอบ
กลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน อีก
ทั้งได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น   
                     ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนังจึงได้จัดท ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ความสามารถการอ่าน  (RT) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถการอ่าน (RT) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)   
 1) นักเรียนโรงเรียนวัดหนัง  ร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป     
 2) ค่าเฉลี่ยของการประเมินความสามารถการอ่าน  (RT)  การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3  จาก
ปีการศึกษา  2562   
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
 1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  
 2) ค่าเฉลี่ยของการประเมินความสามารถการอ่าน  (RT)  การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3   
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมสอนเสริมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 
  1. วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถ
การอ่าน  (RT)  การทดสอบความสามารถ       
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
      พ้ืนฐาน (O-NET)  ย้อนหลัง  3  ปี และ    
      พิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็น 
      รายมาตรฐานและสาระ 
   2. จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมปัญญาในช่วง 
       เช้า  เวลา 08.00-08.30 น. โดยให้มี 
       การสอนไปประเมินไปอย่างต่อเนื่อง 
   3. กิจกรรมการสอดแทรกข้อสอบตาม 
       มาตรฐานและสาระในการเรียน 
       ทุกระดับชั้น 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   4. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม  
        คือ กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่ม 
        อ่อน เพ่ือสอนเสริมเสริมเพ่ิมเติม 
   5. การน าข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียน 
        ทดลองท า  น าผลการวิเคราะห์เป็น 
        แนวทางในการเตรียมความพร้อมของ 
        นักเรียนก่อนสอบจริง 

 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมคลินิกหมอภำษำ 
   1. สร้างสื่อ เอกสาร จัดท าแบบฝึกออกเสียง 
   2. เปิดบริการร้านหมอภาษา บ าบัดรักษา 
       และแก้ปัญหาผู้ที่ออกเสียง ภาษาไทย 
       ไม่ถูกต้อง     
   3. ติดตามผลการด าเนินงานคลินิกหมอ 
       ภาษาทุกวันที่ 5 ของเดือน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง 

 
นางสาวมนพร เอี่ยมสอาด 

 

 กิจกรรมที่  2.2 กิจกรรมคัดลำยมือ 
   1. จัดท าแบบฝึกคัดลายมือ 
   2. ประกวดคัดลายมือตามกิจกรรมวันส าคัญ 
      -  วันภาษาไทย 
      -  วันสุนทรภู่ 
      -  วันแม ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา 
 

 กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมท่องอำขยำน 
   1. จัดหาบทอาขยานส าหรับนักเรียนแต่ละ   
       ระดับชั้น   
   2. การท่องอาขยานทุกครั้งก่อนเรียน 
       ภาษาไทย 
   3. ทดสอบการท่องอาขยานของนักเรียนเป็น 
       รายบุคคล 
   4. การประกวดการท่องอาขยานแต่ละ 
       ระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมวันส ำคัญ          
ของภำษำไทย   
กิจกรรมที่ 2.4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   1. จัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ 
   2. จัดแสดงผลงานของนักเรียน 
   3. การประกวดแข่งขันต่างๆ  ได้แก่ การวาด 
ภาพตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี การวาด
ภาพประกอบค ากลอน  การคัดเลขไทย การคัด
ลายมือ  การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง  การเขียน  
เรียงความ การเขียนกลอนแปด 
   4. การมอบรางวัลและเกียรติบัตร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
 

นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา 
 

 กิจกรรมที่  2.4.2 กิจกรรมวันภำษำไทย
แห่งชำติ 
   1. การจัดป้ายนิเทศ 
   2. การประกวด/แข่งขันการระบายสี  
       การคัดลายมือ การแต่งค าขวัญ   
       การเขียนเรื่องจากภาพ  และการเขียน 
       เรียงความ 
   3. การมอบรางวัลและเกียรติบัตร 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางขวัญตา 
กาญจนปัญญาคม 

 

 กิจกรรมที่  2.4.3 กิจกรรมวันกรมสมเด็จ
พระปรมำนุชิตชิโนรส 
   1. จัดนิทรรศการผลงานของกรมสมเด็จพระ    
       พระปรมานุชิตชิโนรส 
   2. ฝึกซ้อมนักเรียนและเข้าร่วมการแข่งขัน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางขวัญตา 
กาญจนปัญญาคม 

 

 กิจกรรมที่ 2.5 กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
   1. จัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
   2. มอบหมายครูประจ าชั้นน าแบบบันทึก 
       การอ่านไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน     
   3. ตรวจแบบบันทึกการอ่านของนักเรียน  
   4. พัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการบันทึก    
      เป็นรายบุคคล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางขวัญตา 
กาญจนปัญญาคม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่  2.6 กิจกรรมเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
   1. จัดท าแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   2. มอบหมายครูผู้สอนวิชาภาษาไทยน าแบบ 
      ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้กับ 
     นักเรียน 
   3. ตรวจแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   4. พัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน  
      เป็นรายบุคคล  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 กิจกรรมที่ 2.7 กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญำ 
1. คัดกรอง/แบ่งกลุ่ม นักเรียน 
2. จัดท าแบบฝึก/แบบทดสอบ/สือ่/ 
   นวัตกรรมประกอบการสอน 

   3. ด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน  
       การเขียนภาษาไทย 
   4. บันทึกผลการซ่อมเสริมด้านการอ่านการ 

      เขียนเป็นรายบุคคล 

   5. ประเมินผลการอ่าน การเขียนของ 
      นักเรียนทุกเดือน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางขวัญตา 
กาญจนปัญญาคม 

 

 กิจกรรมที่  2.8 กิจกรรมกำรสอนเสริมเพิ่ม
ปัญญำ 
   1. จัดท าสื่อ/นวัตกรรม  และแบบทดสอบ 
       เพ่ือใช้ประกอบการสอนและประเมิน 
       ผู้เรียน 
   2. ด าเนินการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ 
       วันจันทร-์พฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 08.00- 
       08.30 น.  
   3. ครูผู้สอนน าข้อสอบมาตรฐานกลาง   
       ข้อสอบ RT  ข้อสอบ NT และข้อสอบ  
       O-NET วิชาภาษาไทยสอนเสริมให้กับ 
       นักเรียนตามความเหมาะสม 
   4. ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทุกสิ้นเดือน  และประเมินผลภาพรวม 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
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       เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดท าข้อมูล 
       นักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนา 
       นักเรียน 

 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์
กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมสูตรคูณพำเพลิน 
   1. ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
   2. ก่อนเรียน 5 นาที ให้นักเรียน 
      ท่องสูตรคูณ โดยมีการใช้สื่อ เกม เพลง  
      คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สูตรคูณพา 
       เพลิน 
   3. ทดสอบและประเมินความก้าวหน้าเป็น 
       ระยะๆ 
   4. บันทึกผลการท่องสูตรคูณของนักเรียน 
       เป็นรายบุคคล 
   5. จัดการแข่งขันการท่องสูตรคูณ 
       ตามระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 
 
 

นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

 กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
   1. ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 
       ในการคิดค านวณในแต่ละเรื่อง 
   2. ฝึกการคิดเลขเร็วก่อนการเรียนวิชา 
       คณิตศาสตร์ทุกชั่วโมง  
   3. ทดสอบประเมินความก้าวหน้า 
       เป็นระยะๆ 
   4. จัดการแข่งขันการคิดเลขเร็ว 
       ตามระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

 กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) 
   1. ครูจัดกิจกรรมการสอนเทคนิคการคิดเลข   
       เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายกวีคม  รัตนบุรม 
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   2. สอดแทรกเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ 
       อินเดีย (เวทคณิต) ในกิจกรรมคิดเร็วเลข 
   3. ทดสอบประเมินความก้าวหน้าเป็น 
       ระยะๆ 
   4. จัดการแข่งขันการคิดเลขเร็วแบบ 
       อินเดีย (เวทคณิต) ตามระดับชั้น 

 กิจกรรมที่ 3.4 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
   1. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
       โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
   2. นักเรียนเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้ 
   3. วัดและประเมินผลผู้เรียนจากการร่วม 
       กิจกรรมค่าย 

เม.ย. - ก.ย. 65 

 

นายกวีคม  รัตนบุรม 

 กิจกรรมที่ 3.5 กิจกรรมกำรสอนเสริมเพิ่ม
ปัญญำ 
   1. จัดท าสื่อ/นวัตกรรม  และแบบทดสอบ 
       เพ่ือใช้ประกอบการสอนและประเมิน 
       ผู้เรียน 
   2. ด าเนินการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์  
       ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดีตั้งแต่เวลา  
       08.00-08.30 น. 
   3. ครูผู้สอนน าข้อสอบมาตรฐานกลาง   
       ข้อสอบ NT และข้อสอบ O-NET  
       วิชาคณิตศาสตร์สอนเสริมให้กับ 
       นักเรียนตามความเหมาะสม 
   4. ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทุกสิ้นเดือน  และประเมินผลภาพรวม 
       เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดท าข้อมูล 
       นักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนา 
       นักเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธ์ิ 
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 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่  4.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ STEM 
ศึกษำ 
   1. จัดกิจกรรม STEM อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
       ทุกชั้นเรียน 
   2. คัดเลือกผลงานและจัดเวทีน าเสนอ 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3. จัดแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรม 
       นิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 
 

นางนันทพร แก้วกัญญาติ 

 กิจกรรมที่  4.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
กำรคิดเชิงค ำนวณ 
   1. จัดการเรียนการสอน Coding แบบ     
       Unplugged  เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
       หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และ   
       ตรรกศาสตร์ผ่านกิจกรรมเกม 
   2. จัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่าง 
       ง่ายด้วยเว็บไซต์ code.org เพ่ือฝึกหัดให้ 
       รู้จักกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม 
       และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น 
       ระบบ 
      3. จัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  
       Scratch เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
       มีเหตุผลและเป็นระบบ     
       - การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 
       - การน าชิ้นงานที่สร้างสรรค์แสดงและ 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
   4. กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้  สื่อ/ 
       นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้    
      แบบ Coding 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์
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 กิจกรรมที่  4.3 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
   1. กิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้วัน 
       วิทยาศาสตร์ 
   2.  กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย   
   3.  กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล   
   4  กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ      
       เทคโนโลย ี

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 กิจกรรที่  4.4 กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   1. กิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการท า 
       โครงงาน 
   2. นักเรียนชั้น ป. 1-6 จัดท าโครงงาน 
       วิทยาศาสตร์ 
   3. นักเรียนแต่ละระดับชั้นน าเสนอผล 
       การศึกษา 
   4. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   5. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 กิจกรรมที่ 4.5 กิจกรรมกำรสอนเสริมเพิ่ม
ปัญญำ 
   1. จัดท าสื่อ/นวัตกรรม  และแบบทดสอบ 
       เพ่ือใช้ประกอบการสอนและประเมิน 
       ผู้เรียน 
   2. ด าเนินการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์  
       ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดีตั้งแต่เวลา  
       08.00-08.30 น.  
   3. ครูผู้สอนน าข้อสอบมาตรฐานกลาง   
       และข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
       สอนเสริมให้กับนักเรียนตามความ 
       เหมาะสม 
   4. ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทุกสิ้นเดือน  และประเมินผลภาพรวม 
       เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดท าข้อมูล 
       นักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนา 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางนันทพร แก้วกัญญาติ 
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       นักเรียน 
 กิจกรรมที่  5  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่  5.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์โดยใช้ศูนย์กำรเรียน 
   1. ออกแบบและสร้างชุดการสอนแบบศูนย์ 
       การเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่   
       ก าหนดในหลักสูตร 
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ 
       การเรียนทุกระดับชั้น 
   3. วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมเรียนรู้ภูมิศำสตร์ 
จำก Google Earth 
   1. ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
       เรียนรู้แบบการค้นพบโดยใช้โปรแกรม  
       Google Earth 
   2. การจัดการเรียนการรู้ภูมิศาสตร์ 
       โดยโปรแกรม Google Earth 
   3. การวัดและประเมินผลการเรียนของ 
       ผู้เรียน 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่  5.3 กิจกรรมบอร์ดเกมฮีโร่
พระพุทธศำสนำ 
   1. ออกแบบและสร้างการ์ดค าถาม บัตรค า 
       เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
   2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยบอร์ดเกม 
   3. การวัดและประเมินผลการเรียนของ 
       ผู้เรียน 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
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 กิจกรรมที่ 5.4 กิจกรรมพุทธศำสนสุภำษิต 
   1. มอบหมายให้นักเรียนจัดท าพุทธศาสน    
       สุภาษิตโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้       
       ต่างๆ  
   2. นักเรียนน าเสนอพุทธศาสนสุภาษิตวันละ   
       1 เรื่อง ก่อนเรียนทุกชั่วโมง โดยให้   
       หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 
   3. ประกวด/แข่งขันการเขียนพุทธศาสน  
      สุภาษิตระดับต่างๆ  เดือนละ 1 ครั้ง 
   4. การวัดและประเมินผลการเรียนของ 
       ผู้เรียน 
   5. จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ 
       การเรียนทุกระดับชั้น 
   6. วัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 

 กิจกรรมที่ 5.5 กิจกรรมเพลงพำเพลิน 
   1. ครูผู้สอนจัดเตรียมเพลงประกอบเนื้อหา 
       ที่ใช้ในการสอนเพ่ือให้นักเรียนจดจ า 
       เนื้อหาได้มากข้ึน 
   2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง 
       ประกอบการสอน 
   3. การวัดและประเมินผลการเรียนของ 
       ผู้เรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่  6  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 
กิจกรรมที่  6.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
สุขบัญญัติ 10 ประกำร 
1. ครูจัดเตรียมสื่อ/กิจกรรมประกอบการ 
      เรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. จัดกิจกรรมเกมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
      ประกอบการสอน 
3. จัดกิจกรรมร้องเพลง “สุขบัญญัติ 10  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 
 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 
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   ประการ” ก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความ     
   เข้าใจสุขบัญญัติ 10 ประการมากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมที่  6.2 กิจกรรมเรียนรู้โภชนบัญัติ  
9 ประกำร 
   1. ครูจัดเตรียมสื่อ/กิจกรรมประกอบการ 
       เรียนรู้โภชนบัญัติ 9 ประการ 
   2. จัดกิจกรรมเรียนรู้โภชนบัญญัติ 
   3. จัดกิจกรรมเกมโภชนบัญญัติ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 

 กิจกรรมที่  6.3 กิจกรรมกำรสอนพลศึกษำ
โดยใช้รูปแบบ 5 ขั้นตอน 
   1. กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้การสอน 
       พลศึกษาโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน 
   2. จัดเตรียมสื่อ/กิจกรรมประกอบการ 
       เรียนรู้ 
   3. จัดกิจกรรมการสอนพลศึกษาโดยใช้ 
       กระบวนการ 5 ขั้นตอน  คือ 
       ขั้นที่ 1 ขั้นอบอุ่นร่างกาย  
       ขั้นที่ 2 ขั้นอธิบายและสาธิต  
       ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกหัด  
       ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้  
       ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 

 กิจกรรมที่  7  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
กิจกรรมที่  7.1 กิจกรรมศิลป์สร้ำงสรรค์ 
   1. กิจกรรมค่ายศิลปะ โดยเชิญวิทยากรจาก 
       ภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น  
       ป.4-6 
   2. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี  
       โดยบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ เช่น     
       กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  เป็นต้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 
นายกฤษฎา  วัฒนศิลป์ 

  ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
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กิจกรรมที่  7.2 กิจกรรมดนตรีคีตศิลป์ 
   1. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะดนตรีไทย 
       และดนตรีสากล 

2. การประกวดขับร้องเพลงในกิจกรรม 
ต่างๆ 

   3. การเข้าร่วมเข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงาน
ต่างๆ 

 

 กิจกรรมที่  7.3 กิจกรรมนำฏลีลำ 
   1. กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะนาฏศิลป์  
       การเต้นจินตลีลาประกอบเพลง 
   2. กิจกรรมเข้าร่วมในงานต่างๆ เช่น   
      งานวันสุนทรภู่  งานเฉลิมพระชนม- 
      พรรษา  งานวันเข้าพรรษา งานวันเด็ก ฯ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

 กิจกรรมที่  8  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 
กิจกรรมที่  8.1 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จำก
เศษวัสดุ 
   1. กิจกรรมการออกแบบการประดิษฐ์ของใช้ 
       จากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ถุงนม  กล่องนม   
       กระดาษลัง เป็นต้น 
   2. กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 
   3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอ 
       ผลงานของนักเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
 
 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 

 กิจกรรมที่  8.2 กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่งำน
อำชีพ 
   1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริต   
   2. กิจกรรมค้นหาอาชีพ  ให้นักเรียนเขียน 
       อาชีพที่ใฝ่ฝัน 
   3. ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียน 
       ชั้น ป.1-ป.6    

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
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    4. กิจกรรมท าได้ขายดี นักเรียนน า 
       ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพไป   
       จ าหน่ายเพื่อเรียนรู้การคิดต้นทุนก าไร 
       และการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 กิจกรรมที่  9  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
กิจกรรมที่  9.1 กิจกรรม One Word and 
Sentences Today 
   1. นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์และประโยคจาก 
       กิจกรรมหน้าเสาธง 
   2. ประเมินผลนักเรียนทุกสัปดาห์ และ 
       คัดเลือกนักเรียนที่ท่องค าศัพท์ได้ทุกค า 
       ในรอบสัปดาห์  รอบเดือน 
   3. จัดท าเกียรติบัตรมอบให้นักเรียนที่ท่องค า  
       ศัพท์ได้มากท่ีสุด 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา  จ านงไว 
 
 

ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา 
บุญรอดคุ้ม 

 กิจกรรมที่  9.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำร
ต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ (Crossword) 
    1. การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน 
        ทุกวันเพ่ือให้นักเรียนรู้จักค าศัพท์ 
        ต่างๆ ให้มากท่ีสุด  
   2. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมการแข่งขัน     
       Crossword  Games  
   3. นักเรียนจับคู่ฝึกการแข่งขัน  
       Crossword  Games  
   4. จัดการแข่งขัน Crossword  Games  
       ระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน  และ 
       ระดับโรงเรียน 
   5. การมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา 
บุญรอดคุ้ม 
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 กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรม English Camp 
   1. จัดป้ายนิเทศประกอบการจัดกิจกรรม 
       ฐานการเรียนรู้ 
   2. จัดกิจกรรม English Camp โดยแบ่งเป็น 
       ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะ 
       การฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียน 
   3. นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ 
   4. วัดและประเมินผลความรู้ที่นักเรียนได้รับ 

เม.ย. 65 - ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 

 กิจกรรมที่  9.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
กำรพูดภำษำอังกฤษ ( Impromptu 
Speech) 
   1. จัดกิจกรรมฝึกพูด/การสนทนา 
       ภาษาอังกฤษจากบทเพลงหรือจากนิทาน 
   2. จัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ 
       การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   3. ประกวด/แข่งขันทักษะการพูด 
       ภาษาอังกฤษระดับชั้นต่างๆ  
   4. การมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 

 กิจกรรมที่  9.5 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีน 
   1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีนจากบทเพลง 
       หรือจากนิทาน 
   2. จัดกิจกรรมภาษาจีนวันละค า ก่อนเรียน 
      ภาษาจีนทุกชั่วโมง 
   3. จัดกิจกรรมแข่งขันการพูดภาษาจีน 
   4. การมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายณัฐชนนท์  มานะกิจ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมกำรสอนเสริมเพิ่ม
ปัญญำ 

1. จัดท าสื่อ/นวัตกรรม  และแบบทดสอบ
เพ่ือใช้ประกอบการสอนและประเมิน 
ผู้เรียน 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
 
 

นางสาววัลภา  จ านงไว 
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3 
 
4 

   2. ด าเนินการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ  
       ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดีตั้งแต่เวลา  
       08.00-08.30 น.  
   3. ครูผู้สอนน าข้อสอบมาตรฐานกลาง   
       และข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
       สอนเสริมให้กับนักเรียนตามความ 
       เหมาะสม 
   4. ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทุกสิ้นเดือน  และประเมินผลภาพรวม 
       เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดท าข้อมูล 
       นักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนา 
       นักเรียน 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ส.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน 24,000 บาท 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1 
กิจกรรมสอนเสริม
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์      
(O-NET ,NT ,RT) 
 

ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินความสามารถ
การอ่าน  (RT)  การ
ทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (NT)  และ
การทดสอบทาง

ทดสอบ RT , NT 
และ ONET 

แบบทดสอบ RT , 
NT และ ONET 

นางสาวสารภ ี
ชูนุกูลพงษ์ 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้นร้อย
ละ 3 จากปีการศึกษา 
2562 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

นักเรียนโรงเรียนวัด
หนังร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับดีขึ้นไป    

ทดสอบ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  8 กลุ่มสาระ 

นางสาวสารภ ี
ชูนุกูลพงษ์ 

กิจกรรมที่ 2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1) กิจกรรมคลินิก
ภาษา 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่านการเขียน
ได้รับการพัฒนา 

- ทดสอบ 
 
 
 

- แบบทดสอบ นางสาวมนพร 
เอ่ียมสอาด 

2) กิจกรรมคัด
ลายมือ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาด้าน
การคัดลายมือ 

- ท าแบบฝึกหัดการ
คัดลายมือ 
- ประเมินการคัด
ลายมือ 
 

- แบบฝึกหัดการคัด
ลายมือ 
- แบบประเมินการ
คัดลายมือ 

นางสาว
สุวนันท์ 
สุทธิสา 

3) กิจกรรมท่องบท
อาขยาน 

นักเรียนชั้น ป.1-6  
ร้อยละ 100 สามารถ
ท่องบทอาขยานบท
หลักและบทรองได้ 

ทดสอบการท่องบท
อาขยาน 

แบบทดสอบการท่อง
บทอาขยาน 

นางสาว
กาญจนา 
พลค า 

4) กิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย 
- วันสุนทรภู ่ - นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สุนทรภู่  
- นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจอัตชีว- 
ประวัติของสุนทรภู่ 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- ทดสอบ 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- แบบทดสอบ 

นางสาว
สุวนันท์ 
สุทธิสา 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

- วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  
- นักเรียนใช้ภาษาไทย
ได้ถูกต้อง 
 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- ประเมินการใช้
ภาษาไทย 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- แบบประเมินการใช้
ภาษาไทย 

นางขวัญตา  กาญจน
ปัญญาคม 

- วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิต
ชิโนรส 

- นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัน
กรมสมเด็จพระปรมานุ
ชิตชิโนรส 
- นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบการ
แสดงในวันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส 

- สอบถาม 
 
 
 
- เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
- รางวัล/เกียรติบัตร
ที่ได้รับ 

นางขวัญตา 
กาญจน
ปัญญาคม 

5) กิจกรรมรัก 
การอ่าน 

นักเรียนร้อยละ 100 
บันทึกการอ่านและจับ
ใจความส าคัญของเรื่อง
ที่อ่านได้ถูกต้อง 

ตรวจสมุดบันทึกการ
อ่าน 

- การตรวจสมุด
บันทึกการอ่าน 
- แบบประเมินบันทึก
การการอ่าน 

นางขวัญตา 
กาญจน
ปัญญาคม 

6) กิจกรรมเขียน
สร้างสรรค ์

นักเรียนร้อยละ 80 
เขียนแต่งเรื่องจากภาพ 
การแต่งเรื่องตาม
จินตนาการและการ
เขียนเรียงความอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่
ระดับดีข้ึนไป 

ประเมินการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

แบบประเมินการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

นางสาวอริยา 
วัฒนก้านตง 

7) กิจกรรมสอน
เสริมเติมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการพัฒนาการอ่าน
การเขียนระดับดีขึ้นไป 

- ตรวจแบบฝึกสอน
เสริมเติมปัญญา 
- การทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 

- แบบฝึกหัดสอน
เสริมเติมปัญญา 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 
 

นางขวัญตา 
กาญจน
ปัญญาคม 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

8) กิจกรรมสอน
เสริมเพ่ิมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมิน
กิจกรรมสอนเสริม
ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวอริยา  วัฒน
ก้านตง 

2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1) กิจกรรมสูตรคูณ
พาเพลิน 

นักเรียน ป.1-ป.6 ร้อย
ละ 100 สามารถท่อง
สูตรคูณได้ถึงแม่ 12 ได้
อย่างคล่องแคล่ว 

ทดสอบการท่องสูตร
คูณ 

แบบทดสอบ นางสาวนิดา
รัตน์ 
สมธรรม 

2) กิจกรรมคณิต
คิดเร็ว 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีความรู้และทักษะ
กระบวนการคิดเลขเร็ว
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

ทดสอบการคิดเลข
เร็ว 

แบบทดสอบการคิด
เลขเร็ว 

นางสาวกมล
ดา  น้อยพลี 

3) กิจกรรมคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
กระบวนการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต)  
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

ทดสอบคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวท
คณิต) 

- แบบทดสอบเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวท
คณิต) 
 

นายกวีคม 
รัตนบุรม 

4) กิจกรรมค่าย
คณิต 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คณิต 
- นักเรียนได้รับความรู้
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ทดสอบ 
 
 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

นายกวีคม 
รัตนบุรม 

5) กิจกรรมสอน
เสริมเพ่ิมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมิน
กิจกรรมสอนเสริม
คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป 
 
 

-ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวอรณิชา  นันท
พฤทธิ์ 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
1) กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM 
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM 
ศึกษา 

ประเมินผลงานของ
นักเรียน 

แบบประเมินผลงาน
ของนักเรียน 

นางนันทพร 
แก้วกัญญาติ 

2) กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิง
ค านวณ 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะการ
แก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

- ประเมินผลงาน 
- ประเมินพฤติกรรม 

- แบบประเมินผล
งาน 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

นางสาวสารภ ี
ชูนุกูลพงษ์ 

3) กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  100  
เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว
ทิพวรรณ 
หลุ่งตี้ 

4) กิจกรรม
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  100  
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ใน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ผลงานโครงงาน
นักเรียน 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน
โครงงานนักเรียน 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว
ทิพวรรณ 
หลุ่งตี้ 

5) กิจกรรมสอน
เสริมเพ่ิมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมิน
กิจกรรมสอนเสริม
วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นางนันทพร 
แก้วกัญญาติ 

2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมการ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดย
ใช้ศูนย์การเรียน 

นักเรียนร้อยละ  80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประวัติศาสตร์
ระดับดีข้ึนไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวธาดา
ทิพย์  รักทอง 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

2) กิจกรรมเรียนรู้
ภูมิศาสตร์จาก
Google Earth 

นักเรียนร้อยละ  80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภูมิศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวธาดา
ทิพย์  รักทอง 

3) กิจกรรมบอร์ด
เกมฮีโร่
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ  80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพระพุทธศาสนา
ระดับดีข้ึนไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นายวสิษฐ์ 
น้อยอุดม 

4) กิจกรรมพุทธ
ศาสนสุภาษิต 

นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพุทธศาสน
สุภาษิต 

ทดสอบ แบบทดสอบ นายวสิษฐ์ 
น้อยอุดม 

5) กิจกรรมเพลง
พาเพลิน 

นักเรียนร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมระดับดีขึ้น 
  

ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวธาดา
ทิพย์  รักทอง 

2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1) กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้สุข
บัญญัติ 10 
ประการ 

นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้
อย่างถูกต้อง 
 

- ทดสอบ 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นายอนุชิต  
แว่นจันลา 

2) กิจกรรมการ
เรียนรู้โภชนบัญญัติ 
9 ประการ 

นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนตาม
โภชนบัญญัติ 10 
ประการได้อย่างถูกต้อง 
 

- ทดสอบ 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นายอนุชิต  
แว่นจันลา 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

3) กิจกรรมการ
สอนพลศึกษาโดย
ใช้รูปแบบ 5 
ขั้นตอน 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับดีขึ้นไป 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

นายอนุชิต  
แว่นจันลา 

2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1) กิจกรรมศิลป์
สร้างสรรค ์

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

นายกฤษฎา 
วัฒนศิลป์ 

2) กิจกรรมดนตรี
คีตศิลป์ 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

นางสาวริน
ทร์นภา 
ตลาดเงิน 

3) กิจกรรมนาฏ
ลีลา 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

นางสาวริน
ทร์นภา 
ตลาดเงิน 

2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
1) กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 100  
สามารถสร้างชิ้นงาน
จากการประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุได้ 

- ประเมินผลงาน
นักเรียน 

- แบบประเมินผล
งานนักเรียน 

นางบุญยิ่ง 
พรมจารีย์ 

2) กิจกรรมการ
เรียนรู้สู่งานอาชีพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ - นักเรียนร้อย
ละ 100 มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

- สอบถาม 
 
 
- ประเมินเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบประเมินเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ 

นางบุญยิ่ง 
พรมจารีย์ 

2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1) กิจกรรม One 
Word Today 
and Sentences 
Today 

- นักเรียนร้อยละ 100  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
One Word Today 
and Sentences 
Today 

- เข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง
แพรวนภา 
บุญรอดคุ้ม 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

2) กิจกรรม 
English Camp 

นักเรียนชั้น ป.1-6  
ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม English 
camp 

- เข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นางสาววัลภา 
จ านงค์ไว 

3) กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
(Cross Word) 

- นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสริมทักษะ
การต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

- เข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง
แพรวนภา 
บุญรอดคุ้ม 

4) กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) 

- นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสริมทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนที่มีทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษร้อยละ 
100 ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเพ่ือเข้า
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- ทดสอบ 
 
 
 
- ผลงานการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
- รางวัล/เกียรติบัตร
ที่ได้รับจากการ
แข่งขัน 

นางสาววัลภา 
จ านงค์ไว 

5) กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน 

- นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถอ่าน  เขียน
และสื่อสารภาษาจีนได้
ระดับดีข้ึนไป 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ นายณัฐชนน 
มานะกิจ 

6) กิจกรรมสอน
เสริมเพ่ิมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมิน
กิจกรรมสอนเสริม
ภาษาอังกฤษระดับดี
ขึ้นไป 

-ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาววัลภา 
จ านงค์ไว 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 7.2 โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบต่างๆ สูงขึ้นจากปีการศึกษา  2563 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์    โทร. 0870140892 
  
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.3             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของนักเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3  
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1  
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1  

ลักษณะของโครงกำร    🗆  ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************* 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสถานศึกษาต้องการให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะของผู้เรียน คือ เก่ง ดี มีสุข ได้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

โรงเรียนวัดจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน             
น าศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน การจัดท าชิ้นงาน  
ตลอดจนการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับ ทุ กหน่วยงานที่จัดแข่งขัน               
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.2  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกด้าน 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

        1) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการและ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
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        2) นักเรียนโรงเรียนวัดหนังร้อยละ  80 แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถในรูปแบบและวิธีการ
ต่าง ๆ 

        3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระต่างๆร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 

      1)   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็มศักยภาพ 
      2)   ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่1 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ภำษำไทย  
   1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านภาษาไทยเพ่ือฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   
ได้แก่  
      - กิจกรรมคัดลายมือ 
      - กิจกรรมท่องบทอาขยาน 
      - กิจกรรมเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ภาษาไทยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับ
ต่างๆ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอริยา วฒันกา้นตง 
 

 กิจกรรมที่2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
คณิตศำสตร ์
   1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   
ได้แก่  
     - กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
     - กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นายกวีคม  รัตนบุรม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

     - กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 
     - กิจกรรมซูโดกุ 
2.ส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในระดับต่างๆ  

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือฝึกทักษะ
กิจกรรมต่างๆ   ได้แก่  
   - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์      
   - กิจกรรมนักบินน้อย 
  2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในระดับต่างๆ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวนันทพร แก้วกัญญาติ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
กำรงำนอำชีพ 
   1.การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
การงานอาชีพเพ่ือฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   
ได้แก่  
   - กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
   - กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
   - กิจกรรมการจัดสวนถาด 
   - กิจกรรมแปรรูปอาหาร 
   - กิจกรรมการท าอาหารน้ าพริก ผักสด 
เครือ่งเคียง 
   2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถด้านการงาน
อาชีพเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
ศิลปะ 
  1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านศิลปะเพ่ือฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   
ได้แก่  
   - กิจกรรมทัศนศิลป์ 
   - กิจกรรมดนตรีคีตศิลป์ 
   - กิจกรรมนาฏศิลป์ 
  2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ภำษำต่ำงประเทศ 
  1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   
ได้แก่ 
   - กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมเล่านิทาน 
  2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

ว่าที ่ร.ต.แพรวนภา บุญรอดคุ้ม 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือฝึกทักษะ
กิจกรรมต่างๆ   ได้แก่  
   - กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา 
   - กิจกรรมเต้นแอโรบิค 
   2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ  
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  1. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพ่ือ
ฝึกทักษะกิจกรรมต่างๆ   ได้แก่  
   - กิจกรรมละครคุณธรรม 
   - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
   - กิจกรรมมารยาทไทย 
   - กิจกรรมสวดมนต์แปล 
   2. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   นิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  40,000  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาไทย 

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาไทยร้อยละ 
80 ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
ภาษาไทยและแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยอย่าง
เต็มศักยภาพ 

1.สังเกตผลงาน              
2.ทดสอบ 

1.แบบสังเกต                  
2.แบบทดสอบ 

นางสาวอริยา  
วัฒนก้านตง 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมการประกวด
และแข่งขันทาง
คณิตศาสตร์ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

นายกวีคม   
รัตนบุรม 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

นางสาวทิพวรรณ 
หลุ่งตี้ 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศการ
งานอาชีพ 
 

นักเรียนร้อยละ 100  
ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านการงานอาชีพ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

ผลงานนักเรียนจาก
การเรียน การเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน และรางวัล
ที่ได้รับ 

นางบุญยิ่ง 
พรมจารยี ์

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ศิลปะ 

นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความสามารถ
ทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน    
  

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

นางสาว 
รินทร์นภา  
ตลาดเงิน 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขัน
ภาษาต่างประเทศทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

ว่าที่ร.ต.หญิง 
แพรวนภา  
บุญรอดคุ้ม 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันความเป็นเลิศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

นายอนุชิต 
แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศสังคม
ศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทางสังคมศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

นางสาวธาดา
ทิพย์ รักทอง 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนน าความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 7.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม    เบอร์โทร 080-6767065 

  
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC  (Professional Learning                  
Community) ในสถำนศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

แผนงำน   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  3 

ลักษณะของโครงกำร   🗆    ใหม ่  🗹 ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกมลดา น้อยพลี 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

***************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ  
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเอง ได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิด 
หรือพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ต้องจัด การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง   
แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว                     
ซึ่ ง น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ที่ ค รู จ ะ ต้ อ ง ท ร า บ คื อ  Professional Learning Community (PLC) โ ด ย ที่  PLC                                   
ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการท าหน้าที่
ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันท างานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้า ที่ครู               
เพ่ือศิษย์ไปโดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง ท าให้การท าหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์เป็นการท างาน
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนังได้เห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน   โดยใช้รูปแบบ
ของ  PLC  นั่นเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการจัดกลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกันและ
ครูผู้ที่สอนระดับชั้นเดียวกันมาร่วมปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  จึงได้
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จัดท าโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง  

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  ชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในสถานศึกษา  
2.2  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยระบวนการ PLC  (Professional Learning 

Community)  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ  100  เข้าร่วมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC  (Professional Learning  Community) ในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 

3.2.1  ครูมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (ProfessionalLearning Community) “ชมุชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 

3.2.2  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (ProfessionalLearning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
   3.2.3 ครูทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้จากการ
ครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ” 

 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวกมลดา น้อยพลี 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมพัฒนำแก้ปัญหำผู้เรียนร่วมกัน 

   2.1 การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มี
ปัญหา/ความต้องการเดียวกัน เช่น ครูกลุ่ม
สาระเดียวกัน  ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน  

ม.ค. - ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา น้อยพลี 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณา
ร่วมกัน 
   2.3  กระบวนการแก้ปัญหาตามนโยบายของ
กลุ่ม  PLC การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา น้อยพลี 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา น้อยพลี 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  1,000  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนา
แก้ปัญหาผู้เรียน
ร่วมกัน 

ร้อยละ  100 ของครู 
มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียน
ร่วมกันและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการ  PLC 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาวกมลดา 
น้อยพลี 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 7.2  ครูพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวกมลดา น้อยพลี  โทร. 062-5166251 
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 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
          (นางสาวกมลดา น้อยพลี)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่ ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววัลภา จ านงค์ไว 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

***************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียน                  
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียนวัดหนังได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่  กิจกรรมแนะแนว                    
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเ พ่ือสั งคม                              
และสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา             
ของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ               
ของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง              
และผู้อ่ืน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้านการศึกษา  อาชีพ 
ส่วนตัว สังคม เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้ องกับศักยภาพ              
ของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
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 5. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุข            
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

6. เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือส ารอง และลูกเสือสามัญ เนตรนารี  
โรงเรียนวัดหนังได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว              
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
  7. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รูจักช่วยเหลือตนเองและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
          8. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในค่ายพักแรมและ                
ได้แสดงออกซ่ึงกิจกรรมร่วมกันอย่างมีเหตุผล 

9. เ พ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้ เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว                  
โรงเรียน ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

10. เพ่ือส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

       1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวสังคม 
และได้รับค าปรึกษาจากคุณครูตลอดปีการศึกษา 
                 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ตามความสนใจและความถนัด               
ของตนเอง 
                 3. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 
                 4. ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี ลูกเสือสามัญ- เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ 100 เข้าร่วม
พิธีเดินทบทวนสวนสนามกล่าวค าปฏิญาณตน 
                 5. ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี ลูกเสือสามัญ- เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันถวายราชสดุดี ราชการที่ 6 ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
                 6. ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ฝึกความอดทน ฝึกความมีระเบียบวินัย ให้รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในค่ายพักแรม 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
                 1. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางด้าน
การศึกษาต่อและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
                 2. นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 
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                 3. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสาในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ 
                 4. ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี ลูกเสือสามัญ- เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เข้าร่วมพิธีเดิน
ทบทวนสวนสนามกล่าวค าปฏิญาณตนทุกคน 
                 5. ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร าลึก              
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย แสดง
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคน 
                 6. ลูกเสือสามัญ- เนตรนารีโรงเรียนวัดหนังชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในค่ายพักแรม ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 

 

นางสาววัลภา จ านงค์ไว 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมรู้เขำรู้เรำ 
   1. จัดท าเอกสาร/คู่มือครูปฏิบัติงานแนะแนว
ด้านตนเอง ในทุกระดับชั้น    
   2. ให้ความรู้การแนะแนวด้านตนเอง  
ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

นางสาวสุวนันท์   สุทธิสา 
 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอำชีพแสนสนุก 
   1. จัดท าเอกสาร/คู่มือครูปฏิบัติงานแนะแนว
ด้านอาชีพ ในทุกระดับชั้น    
   2. ให้ความรู้การแนะแนวด้านอาชีพ 
 ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์ฉันและ
เธอ 
   1. จัดท าเอกสาร/คู่มือครูปฏิบัติงานแนะแนว
ด้านสังคม ในทุกระดับชั้น    

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ว่าที ่ร.ต.แพรวนภา บุญรอดคุ้ม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   2. ให้ความรู้การแนะแนวด้านสังคม  
ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
  3. ด าเนินกิจกรรม “ศิษย์เคารพครู-น้อง
สวัสดีพี-่ผูกไมตรีเพ่ือนเกลอ” 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 
   1. จัดท าเอกสาร/คู่มือครูปฏิบัติงานแนะแนว
ในทุกระดับชั้น 
   2. ติดต่อประสานงาน/เชิญครูโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษา 
   3. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบ และจัดท าปฏิทินการแนะแนว 
การศึกษาต่อ 
  4. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในทุก
ระดับชั้น 

ม.ค. - มี.ค. 65 

 

ว่าที ่ร.ต.แพรวนภา บุญรอดคุ้ม 

 กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันสถำปนำคณะลูกเสือ
แห่งชำติ 
   1. ก าหนดสถานที่และเวลา 
   2. แบ่งหน้าที่นักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 
ก.ค. - ก.ย. 65 

 

 
นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันถวำยรำชสดุดี 
   1. ก าหนดสถานที่และเวลา 
   2. แบ่งหน้านักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 

 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนำร ี
   1. ส ารวจสถานที่จัดค่ายพักแรม พร้อมจอง
วันเวลาไว้ 
   2. จัดท าอยู่ค่ายพักแรมเสนอต่อผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ม.ค. - มี.ค. 65 

 

นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   3. ติดต่อยานพาหนะเพ่ือน าลูกเสือ-เนตร
นารีไปอยู่ค่ายพักแรม 

 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
   1. ระดับชั้น ป.1-3 เลือกชุมนุมเป็นห้องเรียน
ด าเนินการโดยครูประจ าชั้น 
   2. ระดับชั้น ป.4-6 แบ่งนักเรียนตามจ านวน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  โดยเน้นให้ครบที่ 
8 กลุ่มสาระ 
   3. นักเรียนชั้น ป.4-6 เลือกชุมนุมตามความ
ถนัด ความสนใจ  และความสามารถ   
4. ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  และนักเรียน
ประชุมรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรม
ชุมนุมและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการของกิจกรรมชุมนุม 
5. การด าเนินกิจกรรมชุมนุม  นักเรียนบันทึก
การปฏิบัติกิจกรรมทุกชั่วโมงในสมุดบันทึก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์

 

 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 
   1. จัดท าเอกสาร/คู่มือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ทุกระดับชั้น    
   2. ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจ านวน 10 ชั่วโมง/ปี 
  3. จัดท าบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ทุกระดับชั้น    
  3. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

ว่าที ่ร.ต.แพรวนภา บุญรอดคุ้ม 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ต.ค.- ธ.ค. 64 นางสาววัลภา จ านงค์ไว 
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5. งบประมำณและทรัพยำกร  

 จ านวน  49,600  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมรู้เขารู้เรา 

นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับข้อมูล สารสนเทศ
ที่ครอบคลุมด้าน
ส่วนตัว 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาวสุวนันท์  
สุทธิสา 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมอาชีพแสน
สนุก 

นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับข้อมูล สารสนเทศ
ที่ครอบคลุมด้านอาชีพ 

สอบถาม 
ส ารวจ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 

นางสาวสุวนันท์  
สุทธิสา 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ฉันและเธอ  

นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับข้อมูล สารสนเทศ
ที่ครอบคลุมด้านสังคม 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
แพรวนภา     
บุญรอดคุม้ 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

นักเรียนร้อยละ 100  
ได้รับข้อมูล สารสนเทศ 
ที่ครอบคลุม ด้านการ 
แนะแนวการศึกษาต่อ 

สอบถาม 
ส ารวจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบส ารวจ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
แพรวนภา    
บุญรอดคุม้ 
 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมวัน
สถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี 
ลูกเสือสามัญ- เนตร
นารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ร้อยละ 100 
เข้าร่วมพิธีเดินทบทวน
สวนสนามกล่าวค า
ปฏิญาณตน 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

นางบุญยิ่ง  
พรมจารยี ์
 
 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวันถวาย
ราชสดุดี 

ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี 
ลูกเสือสามัญ- เนตร
นารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ร้อยละ 100เข้า
ร่วมกิจกรรมวันถวาย

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

นางบุญยิ่ง  
พรมจารยี ์
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ราชสดุดี ราชการที่ 6 
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
 

ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อย
ละ 100 ได้เรียนรู้ฝึก
ความอดทน ฝึกความมี
ระเบียบวินัย ให้รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในค่ายพักแรม 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

นางบุญยิ่ง  
พรมจารยี ์

 

กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมชุมนุม/
ชมรม 
 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เลือกเรียนรู้กิจกรรม
ชุมนุม/ชมรม ตาม
ความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ ์

กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 
 

นักเรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
แพรวนภา    
บุญรอดคุม้ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัด
และสนใจอย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

7.2 นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตวั 
สังคม เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

7.3 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7.4 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 
7.5 นักเรียนมีจิตส านึก จิตสาธารณะในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  

สังคมและประเทศชาติ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   7.6 ลูกเสือส ารอง-เนตรนารี ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนวัดหนัง 
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคน 
 7.7 ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดหนังทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมในค่ายพักแรมและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 
 7.8 ลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนวัดหนังทุกคนที่ไปอยู่ค่ายพักแรมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตกลางแจ้งร่วมกันและน าไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองตามศักยภาพต่อไป 
 7.9 ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 นางสาววัลภา จ านงค์ไว    โทร 094-3481540 

 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาววัลภา จ านงค์ไว)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  คร ูคศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกาญจนา   พลค า 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

********************************************************************************* 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้นั้นแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญดังในมาตรา 25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะ               
สวนพฤกษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน                
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
ภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยโรงเรียนวัดหนัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี   
อย่างมีคุณภาพ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 4 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษา                
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้น                  
ให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทางวิชาการ และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกั น 
โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย                   
ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น โรงเรียนวัดหนัง จึงจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้                        
ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        1) ร้อยละ 100  ของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหนังได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1) นักเรียนและคณะครูได้รับความรู้ จากสถานที่ สถานการณ์และประสบการณ์จริง และน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทัศนศึกษำ 
1. ส ารวจเส้นทางและสถานที่ 
2. ติดต่อรถ ติดต่อสถานที่ 
3. จัดท าเอกสาร ป้ายกิจกรรม 
4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
1. จัดฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้
ออกเป็น 16 จุด 
2. ครูแต่ละระดับชั้นควบคุมดุแลนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
จัดฐานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ออกเป็น 4 ฐาน 
      - วิหารหลวงปู่เอ่ียม 
      - พระอุโบสถ 
      - พิพิธภัณฑ์ ชั้น 1  
      - พิพิธภัณฑ์ ชั้น 2  

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 
 
 

ม.ค. - มิ.ย. 65 
 
 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 
 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
 
 
 
 
นางสาวกาญจนา  พลค า 
 
 
 
 
นางสาวกาญจนา  พลค า 
 
 
 
 
นางสาวกาญจนา  พลค า 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
4 
 
 
 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  48,300  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

นักเรียนและครู

โรงเรียนวัดหนัง ร้อย

ละ 100 ได้เข้าร่วม

กิจกรรม ทัศนศึกษา 

ส ารวจผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

แบบลงทะเบียน 

 

นางสาว

กาญจนา   

พลค า 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมมัคคุเทศก์

น้อย 

นักเรียนร้อยละ 80 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม

มัคคุเทศก์น้อยและ

ได้รับความรู้จากการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินความพึง

พอใจ 

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาว

กาญจนา   

พลค า 

กิจกรรมที่3 

กิจกรรมศึกษา

แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 80  

ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนและได้รับความรู้

จากการเข้าร่วม

กิจกรรม 

ประเมินความพึง

พอใจ 

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาว

กาญจนา   

พลค า 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 7.2  นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 7.3  นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวกาญจนา   พลค า  โทร. 090-154-4315 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวกาญจนา  พลค า)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

*********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้คุณลักษณะ
เด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจาก             
กับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ  การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0  สร้างเด็ก             
และเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ 
สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษา               
ของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริง               
ที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning 

โรงเรียนวัดหนัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เห็นความส าคัญ               
ของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ                
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และ            
มีทักษะอาชีพที่สุจริต  โรงเรียนวัดหนังจึงจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา                    
ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้อยู่เสมอในการเรียน พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ    
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดหนังให้เป็นระบบมากข้ึน  
 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดซื้อ ซ่อม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับการเรียน 
 2.2 เพ่ือจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดหนังให้เป็นระบบ 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

       3.1.1  ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมส าหรับ   
การเรียน  
                 3.1.2  โรงเรียนมีการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดหนังอย่างเป็นระบบ 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 

      3.2.1  นักเรียนโรงเรียนวัดหนัง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
การน าเสนอผลงานได้ระดับดีขึ้นไป 

      3.2.2  โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 100   
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหำ และบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
   1. วางแผนการด าเนินงาน   
   2. ก าหนดเป้าหมาย ด าเนินงาน ระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ   
   3.  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะท างาน  
ตรวจสอบ และประเมินการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และคอยอ านวย
ความสะดวก ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ 
   1. วางแผนการด าเนินงาน   
   2. ก าหนดเป้าหมาย ด าเนินงาน ระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ   
   3. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะท างาน  
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนัง ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
   - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center : DMC) 
   - ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
(Education Management Information 
System : EMIS) 
   - ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 
(https://cct.thaieduforall.org/) 
   - ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 
 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  200,000   บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมจัดหา 

และบ ารุงรักษา

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  1-6  

ร้อยละ  80  สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และการน าเสนอ

ผลงานได้ระดับดีขึ้นไป 

สอบถามความพึง

พอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 

นางสาว 

อรณิชา  

นันทพฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมระบบ

สารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 

โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาของโรงเรียน   

ร้อยละ 100   

สอบถามความพึง

พอใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาว 

อรณิชา  

นันทพฤทธิ์ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมส าหรับการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น มีความพร้อมในการใช้งานอยู่

เสมอได้เรียน  1 คน ต่อ 1 เครื่อง 
7.2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดหนังอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

เชื่อถือได้ 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ / 086-9371988 

 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 
ลักษณะของโครงกำร      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกาญจนา  พลค า 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน หรือยุคโลกยุคข้อมูลข่าวสารนักเรียนหรือผู้ใช้บริการทั่วไปจ าเป็นต้องใช้
สารนิเทศตลอดเวลา ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้
ได้อย่างเสรี  ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน   ช่วยวางรากฐานให้นักเรียน                             
เป็นผู้รักการเรียนรู้ และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะทางด้าน
การศึกษา และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าแล้ว ยังเป็นที่ผ่อนคลายและแหล่งนันทนาการระหว่างพัก                     
ซึ่งบรรยากาศและภูมิทัศน์ในห้องสมุดเป็นส่วนประกอบที่จูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการ  

ด้วยเหตุนี้  ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนวัดหนัง จึงได้พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มี                    
ความทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะสังคมให้ไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นการประสมประสานกัน              
แบบบูรณาการ ทั้งในส่วนการด าเนินงานให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นได้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ( ICT) เข้ามาด าเนินการ เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                  
และสามารถอ านวยแก่ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาทั้ง 8                 
กลุ่มสาระ 

2.3  เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และ               

สื่อต่างๆ รอบตัว 
2.5  เพ่ือสร้างความรักในหน้าที่ของตนเอง 
2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
       1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนวัดหนังปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        2)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
        3)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านที่ดีขึ้น 
        4)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 
        5)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นบรรณารักษ์น้อย   

3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1) โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
       2)  นักเรียนมีพัฒนาการการอ่านได้ดียิ่งข้ึน   
       3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 
       4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ 
   ด าเนินการจัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้ 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
นายอนุชิต แว่นจันลา 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมห้องสมุด 
  กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
  1. จัดเตรียมเอกสารบันทึกการอ่าน 
  2. นักเรียนบันทึกการอ่านลงแบบบันทึก  
     อ่านและน าส่งครูบรรณารักษ์ห้องสมุด 
  3. ครูบรรณารักษ์คัดเลือกนักเรียนที่บันทึก 
     การอ่านประจ าเดือน(มอบเกียรติบัตร) 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมบรรณำรักษ์น้อย 
  1.คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสนใจในการ 

บริการ 
  2. มอบหมายหน้าที่บรรณารักษ์น้อย 
  3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่   
     บรรณารักษ์น้อย 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม 

 กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรำนุกรม 
   นักเรียนศึกษาค้นคว้าสารานุกรม 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา  พลค า 
 

 กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
   1.จัดการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรม 
   และประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก 
   (มอบเกียรติบัตร) 
   2.จัดฐานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
   ออกเป็น 3 ฐาน 
   -ตอบค าถามสารานุกรมไทย 
   -เปิดพจนานุกรม 
   -ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา  พลค า 
 

 กิจกรรมที่ 2.5 กิจกรรมซ่อมและบ ำรุงรักษำ
ห้องสืบค้นข้อมูล 
   1.ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้น 
      ข้อมูลเครื่องใดมีปัญหาในการใช้งาน 
   2.ท าบันทึกข้อความน าเสนอผู้บริหารเพ่ือ 
      ด าเนินการซ่อมและบ ารุงรักษา 
  3.ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ 
     ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     ห้องสืบค้นข้อมูล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

เม.ย. – ก.ย. 65 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

เม.ย. – ก.ย. 65 
 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
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5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  43,200  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมพัฒนา

ห้องศูนย์การ

เรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ100 

ได้รับความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการในการพัฒนาทั้ง 

8 กลุ่มสาระ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม นายอนุชิต  

แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมที่ 2.1 

กิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน 

นักเรียนร้อยละ 100  มี

นิสัยรักการอ่านที่ดีและ

ได้รับความรู้จาก

การศึกษาค้นคว้าแหล่ง

เรียนรู้ กิจกรรมยุว

บรรณารักษ์น้อย 

กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้สารานุกรม 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

ประเมินความพึง

พอใจ/การเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ/แบบ

ประเมินกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน/

แบบประเมิน

กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 

นางขวัญตา  
กาญจนปัญญาคม 

กิจกรรมที่ 2.2  

กิจกรรม

บรรณารักษ์น้อย 

นักเรียนชั้น ป.2 ร้อยละ

80 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

บรรณารักษ์น้อย 

ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางขวัญตา  
กาญจนปัญญาคม 

กิจกรรมที่ 2.3  

กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้

สารานุกรม 

นักเรียน ป.4-6 ร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้การใช้สารานุกรม 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาว

กาญจนา  

พลค า 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2.4  

กิจกรรมสัปดาห์

ห้องสมุด 

นักเรียน ร้อยละ 100 มี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

สัปดาห์ห้องสมุด 

ผลงานการแข่งขัน เกียรติบัตร นางสาว

กาญจนา  

พลค า 

กิจกรรมที่ 2.5 

กิจกรรมซ่อมและ

บ ารุงรักษาห้อง

สืบค้นข้อมูล 

นักเรียนร้อยละ 80 

สามารถศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจาก

แหล่งเรียนรู้ห้องสืบค้น

ข้อมูลและรู้จักรักษา

ทรัพย์สินส่วนรวม 

ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางขวัญตา  
กาญจนปัญญาคม 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนวัดหนังมีศูนย์การเรียนรู้ สภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ 
 7.2 ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้   
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 7.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 7.5 นักเรียนเห็นคุณค่าต่อการให้บริการห้องสมุด 
 7.6 นักเรียนเกิดความรักษ์ต่อทรัพย์สินส่วนรวม 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวกาญจนา  พลค า / เบอร์โทรศัพท์ 090-154-4315 
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 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
      (นางสาวกาญจนา  พลค า)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    กิจกรรมวันส ำคัญ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************* 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 วันส าคัญต่างๆ ของไทยมีหลายประเภท ล้วนแต่มีความหมาย และส าคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอันมาก 
และมีนักเรียน ประชาชนบางส่วนที่ไม่ทราบหรือไม่ให้ความส าคัญ  โรงเรียนวัดหนังจ าเป็นที่จะต้องฝึกอบรม
นักเรียนให้รู้จักวันส าคัญต่างๆ ของชาติ มีการแสดงออกที่ดี ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่พบเห็น
โดยทั่วไป ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ด ารงอยู่สืบไป   จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการกิจกรรมวันส าคัญ                
เพ่ือให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนส านึกถึงพระคุณของบิดามารดา และครูอาจารย์  
2.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงาม 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ

ร่วมใจกับชุมชน  
2.6 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิท ธิหน้าที่                

ของตนเอง 
2.7 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และ            

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

       1)  นักเรียนโรงเรียนวัดหนังทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ร้อยละ 100  
       2)  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง  ร้อยละ 80 
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 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
      1)  นักเรียนเกิดค่านิยมที่ดีงาม รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส านึกถึงพระคุณของบิดา

มารดาและครูอาจารย์ รวมถึงได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ 
      2)  นักเรียนโรงเรียนวัดหนัง มีคุณธรรม จริยธรรม จากการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
      3)  นักเรียนมีความสามัคคีภายในกลุ่ม รู้แพ้รู้ชนะและยอมรับผลการตัดสินของกรรมการ 
      4) นัก เรียนตระหนักเห็นความส าคัญ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีส่ วนร่ วมในการท า  

กิจกรรมวันลอยกระทง 
      5)  ให้เด็กได้ท ากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็ก

ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อ  
  1.จัดตั้งเครื่องสักการะและพระฉายาลักษณ์ฯ 
  2. การท าบุญตักบาตร 
  3. การจัดป้ายนิเทศน์ 
  4. การบ าเพ็ญประโยน์  

 
ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

 

นางสาวกาญจนา พลค า 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันแม่ 
  1.จัดตั้งเครื่องสักการะและพระฉายาลักษณ์ฯ 
  2. กิจกรรมการเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระ
ฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลง
นามถวายพระพร  
  3. กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อตัวแทนแม่
รวมทั้งการมอบพวงมาลัยดอกมะลิเพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหว่าง
แม่กับลูก 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันไหว้ครู 
  1. จัดท าพานไหว้ครู 
  2. การไหว้ครูเพ่ือแสดงถึงความกตัญญูต่อครู
อาจารย์ 

เม.ย. - มิ.ย. 65 

 

นางสาวกาญจนา พลค า 

 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิม ร.10 
  1. การท าบุญตักบาตร 
  2. จัดตั้งเครื่องสักการะและพระฉายาลักษณ์ 
  3. การเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ 
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวาย    
พระพร 
  4. การบ าเพ็ญประโยชน์ 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันเฉลิมรำชินี ร.10 
  1.การท าบุญตักบาตร 
  2.จัดตั้งเครื่องสักการะและพระฉายาลักษณ์ฯ 
   3. การเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ 
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระ
พร 
  4. การบ าเพ็ญประโยชน์ 

เม.ย. - มิ.ย. 65 

 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันลอยกระทง 
   1. ฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวประวัติวันลอย
กระทงและกล่าวประวัติหน้าเสาธง 
   2. การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
   3. การประกวดกระทงสวยงาม 
   4. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันปีใหม่ 
   1. ประสานงานผู้ปกครองขอรับ
อภินันทนาการของขวัญ และขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม 
   2. การประสานคุณครูภายในโรงเรียนเพ่ือ
ขอรับอภินันทนาการของขวัญ 
   3. การซื้อของขวัญวันปีใหม่ 
   4. การแจกของขวัญวันปีใหม่ 

ธ.ค. - ม.ค. 65 

 

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   5. การจัดเตรียมและฝึกซ้อมส าหรับการ
แสดงในวันงาน 
   6. จัดเตรียมการตกแต่งสถานที่ เวที 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  20,000  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวันพ่อ 

นักเรียนและครู ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันพ่อ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว
กาญจนา  
พลค า 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันแม่ 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
วันแม ่

ความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว 
นิดารัตน์  
สมธรรม 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันไหว้ครู 

นักเรียน ร้อยละ 100 
เห็นความส าคัญของ
การไหว้ครู 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว
กาญจนา  
พลค า 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมวันเฉลิม 
ร.10 

นักเรียน ร้อยละ 90  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันเฉลิม ร.10 

สอบถาม               
ความพึงพอใจ   

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว 
ธาดาทิพย์  
รักทอง 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมวันเฉลิม
ราชินี ร.10 

นักเรียน ร้อยละ 90  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันเฉลิมราชินี ร.10 

สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาว 
ธาดาทิพย์  
รักทอง 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

นักเรียนร้อยละ 80  
เข้าร่วมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงและ
ตระหนักถึง 
ความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง 

สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม  
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาวอริยา 
วัฒนก้านตง 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมวันปีใหม่ 

นักเรียนและครู ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันปีใหม่ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นายกฤษฎา 
วัฒนศิลป์ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา มารดาและครู อาจารย์ 
 7.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 7.3 นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 7.4 นักเรียนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอันดีงาม 
 7.5 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ 
ของตนเอง 
 7.6 นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการ 
ท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ  
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม  โทร. 097-170-9805 

 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
      (นายวสิษฐ์  น้อยอุดม)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โครงกำรพัฒนำเด็กพิเศษเรียนร่วม 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์   โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 

 

*********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

โรงเรียนวัดหนังได้จัดการเรียนร่วมตั้งแต่ปีการศึกษา 2505  โดยเปิดโครงการสอนเด็กเรียนช้า                   
มีการด าเนินงานพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นล าดับ  ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนวัดหนังเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนน า 
การจัดการเรียนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้โครงสร้างซีท   (SEAT Framework) และใช้โรงเรียนเป็นฐาน           
ในการบริหารจัดการ (School Based Management : SBM)  มีการบริหารจัดการที่ เน้นการมีส่วนร่วม                  
โดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

การที่บุคคลทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจึงก่อให้เกิดการยอมรับ การเข้าใจ และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดหนังได้ก าหนดจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ การพัฒนา
ด้านจิตใจ และพัฒนาการด้านวิชาการ ให้ได้รับการยอมรับ ให้สามารถอยู่ร่ว มกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข                
ส าหรับครูผู้สอนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษให้มากยิ่งข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนการศึกษาพิเศษมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างง่ายๆ และน าไปใช้   
ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาพิเศษ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ   
และผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้อง             
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 

2.3  เพ่ือให้นักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา 
สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

       3.1.1 ร้อยละ100 ของนักเรียนการศึกษาพิเศษมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพ               
อย่างง่ายๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

       3.1.2 ร้อยละ100 ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาพิเศษ  มีการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษ และ ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้อง กับความต้องการจ าเป็นพิเศษตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 

       3.1.3 ร้อยละ100 ของนักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการ            
ทัศนศึกษา สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 

       ครูและบุคลากร ทางการศึกษาพิเศษ  ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเพ่ิมเติม และ              
ได้ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม นักเรียนการศึกษาพิเศษมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างง่ายๆ  
และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือเรียนรู้สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่               
ในสังคม เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ และเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือน า ไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา  

 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ 
1. ส ารวจรายการและราคาสินค้า 
2. ก าหนดตารางการปฏิบัติกิจกรรม 
3. แจ้งก าหนดการตารางการปฏิบัติกิจกรรม 
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามรางที่ก าหนด 
 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ 

 



137 
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรและ
ผลิตสื่อเพื่อพัฒนำ 
1. ออกแบบกิจกรรม แบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามศักยภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. ด าเนินการจัดท าแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามศักยภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวณฐมน โกบุตร 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษำ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่
โรงเรียนก าหนด 

เม.ย. - ก.ย. 65 

 

นางสาวณฐมน โกบุตร 

 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวพุทธรัตน์ เขียมสันเทียะ 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  2,000 บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ 

นักเรียนการศึกษาพิเศษ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ ร้อยละ100 

การสอบถาม และ 
การสังเกต 

แบบสอบถาม และ 
การสังเกต 

นางสาว 
พุทธรัตน์  
เขียมสันเทียะ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและผลิต
สื่อเพ่ือพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพิเศษ 
มีการพัฒนาความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษและผลิต

การสอบถามและ
การสังเกต 

แบบสอบถามและ 
การสังเกต 

นางสาวณฐมน  
โกบุตร 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

สื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมทัศนศึกษา  

นักเรียนการศึกษาพิเศษ
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา ร้อยละ100 

การสอบถามและ
การสังเกต 

แบบสอบถามและ 
การสังเกต 

นางสาวณฐมน 
 โกบุตร 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนการศึกษาพิเศษมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างง่ายๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 7.2 ครูและบุคลากร ทางการศึกษาพิเศษ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ และผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 
 7.3 นักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา สภาพแวดล้อม 
ความเป็นอยู่ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ  / เบอร์โทรศัพท์ 089-4868135 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
(นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ส่งเสริมศักยภำพเด็กปฐมวัย 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

*********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

 การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยมีความส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต 
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยการปฏิสัมพันธ์   
ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เด็กควรได้รับการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนทุกด้านอย่างสมดุล                 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล บนพ้ืนฐานของหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน พัฒนาเด็กแบบองค์รวม จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี ความสุข
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กดี มีวินัย และ                        
รักความเป็นไทย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว
ชุมชน โรงเรียนวัดหนังจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เ พ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่                          
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีพฤติกรรมด้านโภชนาการและ               
มีสุขนิสัยที่ด ี
 2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพจิตดี มีความสุขตามวัย 
 2.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และปฏิบัติตน              
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 2.4 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน การใช้ภาษาเพ่ือ               
การสื่อสารเหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
        
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีพฤติกรรมด้านโภชนาการและมีสุขนิสัยที่ดี 
       2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพจิตดี มีความสุขตามวัย 
       3) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และปฏิบัติตน                
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                 4) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน การใช้ภาษาเพ่ือ                 
การสื่อสารเหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
1.1 กิจกรรมปฐมวัยใส่ใจสุขภำพ 
   1. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
   2. ออกก าลังกายร่วมกัน 
   3. ปลูกผักรับประทานเอง 
1.2 กิจกรรมกีฬำสีอนุบำล 
    1. จับฉลากแบ่งสีนักเรียน 
    2. ฝึกซ้อมกีฬา เพลงเชียร์ 
    3. การเดินขบวนพาเหรด 
    4. พิธีเปิดกีฬาสี 
    5.การแข่งขันกีฬา 
    6.มอบเหรียญรางวัล 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 

 

 
นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข 

 
 
 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ 
2.1 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
    1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน  
    2.หัวหน้าโครงการแจ้งครูประจ าชั้นทราบ  
    3.จัดท าแบบส ารวจรายชื่อผู้ปกครอง  
   4.ส่งแบบส ารวจให้ครูประจ าชั้นส ารวจ
รายชื่อผู้ปกครอง  
   5.ด าเนินการให้ครูประจ าชั้นเชิญผู้ปกครอง 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 
นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 

 

 

2.2 กิจกรรมยอดนักเล่ำ 
    1.จัดพิมพ์บันทึกการอ่าน 
    2.นักเรียนและผู้ปกครองอ่านนิทานร่วมกัน
ที่บ้าน  
    3.นักเรียนอ่านนิทานให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง  
    4.นักเรียนแข่งขันการเล่านิทาน ห้องละ 1 
เรื่อง 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 

 

2.3 กิจกรรมศำสตร์พระรำชำ 
    1.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา 
    2.นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษ
วัสดุ 
   3.นักเรียนออมเงิน 
   4.นักเรียนปลูกผักและประกอบอาหาร 
   5.นักเรียนแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากถุงนม
โรงเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 

 2.4 กิจกรรมสำรสมพันธ์บ้ำน-โรงเรียน 
   1.ครูให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
   2.นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันศึกษาใบ
ความรู้และท าแบบฝึกหัดที่ครูจัดเตรียมให้ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 2.5 กิจกรรมดนตรีหรรษำพัฒนำอำรมณ์ 
   1. ครูประจ าชั้นสอนเพลงก่อนเข้าสู่บทเรียน 
   2. ครูสอนสอดแทรกเพลงในทุกกิจกรรม 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สังคม 
3.1. กิจกรรมลูกสวน. ยิ้มสดใส  ไหว้งดงำม 
   1. กิจกรรมสาธิตการไหว้ เช่น การกราบพระ 
การไหว้พ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ การไหว้เพื่อน 
    2. การจัดกิจกรรมการประกวดนักเรียนไหว้
สวยและถูกต้อง ในระดับสายชั้นอนุบาล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข 
 

นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข 

 3.2. กิจกรรมเด็กดีศรีปฐมวัย 
    1. บันทึกเด็กดีประจ าเดือนทุกเดือน และ
แต่งกายชุดไทยทุกวันพฤหัสบดี 
   2. การจัดกิจกรรมเด็กดีศรีปฐมวัย ณ วัด 
หนังราชวรวิหาร โดยพระอาจารย์เป็นผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จากนั้น
ถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข 

 3.3 กิจกรรมเรียนรู้อย่ำงไทย 
    1. การจัดกิจกรรมโดยจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ฐาน 4 ฐาน (ฐานร าไทย,ฐานดนตรีไทย
,ฐานการละเล่นไทย,ฐานอาหารไทย) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ 
4.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
    1.นักเรียนกับครูประจ าชั้นร่วมกันก าหนด
หัวข้อโครงการในชั้นเรียน 
    2.ครูประจ าชั้นจัดการเรียนแบบโครงงานใน
ชั้นเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
 

 4.2 กิจกรรมพัฒนำสื่อปฐมวัย 
     1. ขอจัดซื้ออุปกรณ์การท าสื่อ 
     2. ครูด าเนินการจัดท าสื่อ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

     3. แลกเปลี่ยนการใช้สื่อ ท าสารสนเทศการ
ใช้สื่อ 

 4.3 กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ 
    1.ครูด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านศิลปะในชั้นเรียน 
    2.คัดเลือกนักเรียนในชั้นเรียนจากกิจกรรม
ศิลปะ(การปั้นดินน้ ามัน,การฉีกปะภาพ) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
 

 4.4 กิจกรรมทัศนศึกษำ 
     1.ส ารวจเส้นทางและสถานที่ 
     2. ติดต่อยานพาหนะและสถานที่ 
     3. จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
     4.ประสานงานเรื่องอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 
    5.จัดท าใบความรู้และใบงาน 
    6.ปฐมนิเทศเด็กก่อนไปทัศนศึกษา 
    7.ออกเดินทางไปทัศนศึกษา 

ม.ค. - มี.ค. 64 

 

นางสาวดุษณี เนตรทิพย์ 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค.  - ก.ย. 65 นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 
4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 

  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค.  - ก.ย. 65 นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน 

 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  12,000  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมกีฬาสี
อนุบาล 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ได้ออกก าลังกาย 
 

การสังเกต แบบประเมินความ
พึงพอใจ แบบสังเกต 

นางสาวอังศนา  
เหล็กสูงเนิน 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2 กิจกรรม
ปฐมวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ สามารถดูแล
ตนเองให้มีสุขนิสัย 
ที่ดีได้ 

การสังเกต แบบสังเกต แบบ
ประเมินความพึง
พอใจ 

นางสาว
นพรัตน ์
อุดมสุข 

2.1 กิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

การท าแบบประเมิน แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

นางสาวดษุณี 
เนตรทิพย์ 

2.2 กิจกรรมยอด
นักเล่า 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

การสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกหนูน้อย
ยอดนักเล่าและรัก
การอ่าน 

นางสาว 
อังศนา  
เหล็กสูงเนิน 

2.3 กิจกรรม
ศาสตร์พระราชา 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
ได้เรียนรู้การออม  
การปลูกผัก การใช้
อย่างประหยัด 

การสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการ
ออม  

นางสาว 
อังศนา  
เหล็กสูงเนิน 

2.4 กิจกรรมสาร
สัมพันธ์ 

ผู้ปกครองร้อยละ 90  
มีทัศนคติที่ถูกต้องกับ
การเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย 
 

การสอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม นางสาว 
อังศนา  
เหล็กสูงเนิน 

2.5 กิจกรรมดนตรี
หรรษาพัฒนา
อารมณ์ 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีทักษะทางด้านการฟัง
จังหวะดนตรี 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาวดษุณี  
เนตรทิพย์ 

3.1 กิจกรรมเด็กดี
ศรีปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
ของเด็กปฐมวัยมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ
ช่วยเหลือและรู้จักการ
แบ่งปัน  

การท าแบบประเมิน แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

นางสาว
นพรัตน์  
อุดมสุข 

3.2 กิจกรรมยิ้ม
สดใสไหว้งดงาม 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีคุณธรรมและ

- การสังเกต
พฤติกรรม 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาว
นพรัตน์  
อุดมสุข 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

จริยธรรมปฏิบัติตน
สมวัย มีวินัย 
รับผิดชอบ และเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์  

3.3 กิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างไทย 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
ของเด็กปฐมวัยสามารถ
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และ
ศาสนาที่ตนนับถือได้ 

การท าแบบประเมิน แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

นางสาว
นพรัตน์  
อุดมสุข 

4.1 กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีทักษะการสังเกต  
รู้จักคิด ตั้งค าถามและ
ค้นหาค าตอบ ได้ด้วย
ตนเอง โดยการจัด 
การเรียนการสอนแบบ
โครงการ 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน
ของแต่ละชั้นเรียน 

-รายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานของแต่
ละชั้นเรียน 

นางสาวดษุณี 
เนตรทิพย์ 

4.2 กิจกรรม
พัฒนาสื่อปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยร้อยละ100
เรียนรู้จากสื่อการเรียน
ที่หลากหลาย 

- การน าสื่อไปใช้ - แบบบันทึกผลการ
ใช้สื่อ 

นางสาวดษุณี 
เนตรทิพย์ 

4.3 กิจกรรม
ส่งเสริม
ความสามารถด้าน
ศิลปะ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
มี จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์เด็ก
อนุบาล 3 เข้าร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- สังเกต 
- คัดเลือกนักเรียน 
 

- แบบสังเกต 
- มอบเกียรติบัตร 

นางสาวดษุณี 
เนตรทิพย์ 

4.4 กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

- ท าใบงานความรู้ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

- ใบงาน 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

นางสาวดษุณี 
เนตรทิพย์ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีพฤติกรรมด้านโภชนาการและมีสุขนิสัยที่ดี 
 7.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพจิตดี มีความสุขตามวัย 

7.3  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

7.4 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เหมาะสมกับวัย 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน  โทร. 085-4502-421 

 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  คร ูคศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงกำร    🗆   ใหม ่  🗹 ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนพรัตน์   อุดมสุข 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

*********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประจ าวันของมนุษย์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนา
นักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง   
วัยแห่งการตั้งค าถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว    เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผล            
ใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เด็กปฐมวัยมีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

2.2  เด็กปฐมวัยตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสม 
2.3  เด็กปฐมวัยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 

          2.4  เด็กปฐมวัยใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

1)   เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 

2)   เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

3)   เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 

                     4)  เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
    1) เด็กปฐมวัย ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

2) เด็กปฐมวัยได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง 

         3) เด็กปฐมวัยสามารถตั้งค าถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
         4) เด็กปฐมวัยรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรทดลอง 
  1. จัดกิจกรรมการทดลอง 20  กิจกรรม  
ทั้งระดับสายชั้นอนุบาล  
  2. จัดท าเอกสาร ใบงาน ในการทดลอง 

 
ม.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
 

 กิจกรรมที่ 2 นิทัศน์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
  1. จัดฐานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  2. ครูแต่ละชั้นควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ม.ค. - ก.ย. 65 
 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  3,000  บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค ์

เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90ต้ัง
ค าถามในเรื่องที่สนใจได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 
และใช้กระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาอย่างคิด
สร้างสรรค์  

 - ใบงานในการ
ทดลอง  
- สังเกตจากการ
ร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกผล             
การสังเกต 

นางสาว
นพรัตน์   
อุดมสุข 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมนิทัศน์             
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ร้อยละ 90 ของ 
เด็กชั้นอนุบาล ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม  

- สังเกตจากการ
ร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกผล                 
การสังเกต  

นางสาว
นพรัตน์   
อุดมสุข 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยมีทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 7.2 เด็กปฐมวัยรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข  / เบอร์โทรศัพท์ 0831984523 

 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  1,2,3,4 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  5 

ลักษณะของโครงกำร   🗆  ใหม่   🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หรือ "1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม                    
ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม                     
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนอีกด้วย 
             โรงเรียนวัดหนังได้เข้าร่วมโครงการโดยผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากประชาคมระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนังจึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลขึ้น   
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษา  และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ 
น าไปสู่การจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ                      
มีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนให้มี  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
 2.2 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนให้มี  1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนให้มี  1 โรงเรียน 1 แหล่งเรียนรู้ 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  

1) ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดหนังมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนังมีการฝึกทักษะอาชีพ 
3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน   
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 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
1) โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
2) นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความเหมาะสมกับวัย 
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรม 1 โรงเรียน              
1 นวัตกรรม 
   1. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ 
       มอบหมายภาระงานและแนวทางการ 
       ด าเนินงาน  
   2. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน/ปฏิทิน 
       การด าเนินงาน 1 โรงเรยีน 1 นวัตกรรม 
   3. ครูทุกคนด าเนินการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   4. การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       นวัตกรรม 
   5. การคัดเลือกนวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 

 

กิจกรรมที่  2 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อำชีพ 
   1. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ 
       มอบหมายภาระงานและแนวทางการ 
       ด าเนินงาน  
   2. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน/ปฏิทิน 
       การด าเนินงาน 1 โรงเรยีน 1 อาชีพ 
   3. แต่ละระดับชั้นด าเนินการฝึกทักษะอาชีพ 
       ให้แก่นักเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   4. การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
   5. การคัดเลือกการฝึกทักษะอาชีพที่ประสบ 
       ผลส าเร็จ 

 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรม 1 โรงเรียน  
1 แหล่งเรียนรู้ 
   1. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ 
       มอบหมายภาระงานและแนวทางการ 
       ด าเนินงาน  
   2. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน/ปฏิทิน 
       การด าเนินงาน 1 โรงเรยีน 1  
       แหล่งเรียนรู้ 
   3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
       ห้องปฏิบัติการต่างๆ พัฒนาห้องเรียนให้ 
       เป็นห้องศูนย์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ของผู้เรียน 
   4. ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เช่น งานคุณธรรม   
       งานสิ่งแวดล้อม งานเศรษฐกิจพอเพียง     
       พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของงานให้เอ้ือต่อการ 
       เรียนรู้ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา พลค า 

 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 
นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์

 
4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 

  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ ์

 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  3,000  บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม 1 
โรงเรียน 1 
นวัตกรรม  
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม
การศึกษาโรงเรียน
วัดหนัง 

โรงเรียนมีนวัตกรรม 
ที่เป็นเลิศ 
 
 
ครูร้อยละ 100 
มีนวัตกรรมการเรียน
การสอน  

ผลงานนวัตกรรม 
 
 
 

ผลงาน นวััตกรรม
ของครูทุกคน 

แบบรายงานผล
นวัตกรรม 

 
 

แบบรายงาน
นวัตกรรมของครู 

นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ์ 

กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียน 1 อาชีพ 

โรงเรียนมีการส่งเสริม
ด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

ผลงานด้านอาชีพ
ของนักเรียน 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางบุญยิ่ง  
พรมจารีย์ 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรม 1 
โรงเรียน 1 แหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ แบบบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาว
กาญจนา  
พลค า 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีความพร้อมด้านการจัดการศึกษา นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรมีสมรรถนะ  และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม  มีความโปร่งใส  มีความพร้อมในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  งานอาชีพ  และสุขภาพ
อนามัยเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอรโ์ทรศัพท์ 
 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์  โทร. 0870140892 
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 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.3            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร   โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  4 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  2 

ลักษณะของโครงกำร   🗆  ใหม่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

*********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560  สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับ   
ในระดับสากล  มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย
ให้สูงขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ             
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้น เพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน
คนเก่ง  คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพ                      
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

โรงเรียนวัดหนังได้เข้าร่วมเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต  รุ่น  20% ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เมื่อปี พ.ศ.  2559  จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้น  เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตบรรลุ ตามวิสัยทัศน์  และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ  5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด                
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ  

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมีการถอดบทเรียนผลงานที่เป็นเลิศ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่าย ปปช.สพฐ.น้อย 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
   2.6 เพ่ือส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   2.7 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการ  
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3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครูที่มีผลงาน /นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)                      
ของโครงการโรงเรียนสุจริต  
   2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
   3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมค่าย ปปช .สพฐ.น้อยให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  
ทุกคน 
   4) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตทุกระดับชั้น 
   5) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีสื่อภาพยนตร์สั้นที่เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 
        6) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน                   
ของหน่วยงานภาครัฐตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
        7) ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1) โรงเรียนมีผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice) ของผู้บริหารและครูที่น าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่ได้ 
       2) โรงเรียนมีบริษัทสร้างการดีท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน   
       3) นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ ปปช .สพฐ.น้อย  มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถด าเนินการ                   
ตามแนวทางที่สพฐ.ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
       4) โรงเรียนมีหลักสูตรต้านทุจริตทุกระดับชั้น 
       5) โรงเรียนมีสื่อภาพยนตร์สั้นที่เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริตที่สามารถเผยแพร่และน าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่ได้ 
       6) โรงเรียนมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
       7) โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการ ทุกระดับชั้น 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 

 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถอดบทเรียนผู้บริหำร
และครู  
1. ด าเนินการจัดท าผลงาน/นวัตกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice)  
  2.การน าผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันในโรงเรียน 
  3. คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) เพ่ือส่งแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
หรือระดับอ่ืนๆ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
  1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมที่สพฐ. ก าหนด       
  2. น าเสนอผลการด าเนินงาน แลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 

 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ำย ปปช.สพฐ.น้อย 
  1. ด าเนินการจัดค่าย ปปช.สพฐ.น้อย  โดย
นักเรียนที่เป็นแกนน าระดับชั้น ป.4-6 
  2. นักเรียนที่เป็นแกนน าด าเนินกิจกรรม 
ปปช.สพฐ.น้อย 

ม.ค. - มี.ค. 65 

 

นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 

 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำน
ทุจริต 
   1. จัดกิจกรรมการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ทุกระดับชั้น 
   2. บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 



158 
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่อต้ำน
ทุจริตผ่ำนสื่อภำพยนตร์สั้น 
   1. คัดเลือกนักเรียนแกนน าในการจัดท าสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 
   2. เขียนกรอบแสดงเรื่องราว (Storyboard) 
เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุจริต 
   3. จัดท าภาพยนตร์สั้น  โดยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด 
  4. เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ ของโรงเรียน 

เม.ย. - ก.ย. 65 

 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 

นายณัฐชนน มานะกิจ 

 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ 
   1. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบ 
   2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
   3. รายงานข้อมูลส่งเขตพ้ืนที่ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเก็บข้อมูลคุณลักษณะ
ของผู้เรียน 5 ประกำร 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 5 คุณลักษณะ 
       1) ทักษะกระบวนการคิด  
       2) วินัย  
       3) ซื่อสัตย์สุจริต  
       4) อยู่อย่างพอเพียง  
       5) จิตสาธารณะ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวมนพร  เอ่ียมสะอาด 

 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 

 

นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 

 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  4,500  บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมถอด
บทเรียนผู้บริหาร
และครู 

ผู้บริหารและครูที่มี
ผลงาน/นวัตกรรมผ่าน
การคัดเลือกระดับพื้นที่
การศึกษาถอดบทเรียน 
(Best Practice) ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
ร้อยละ 100 

 รายงาน 
 

แบบรายงาน 
 

นางสาว 
นิดารัตน์  
สมธรรม 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 

นักเรียนร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นายอนุชิต 
 แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมค่าย 
ปปช.สพฐ.น้อย 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถด าเนินการตาม
แนวทางท่ีสพฐ.ก าหนด
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาว 
ธาดาทิพย์ 
 รักทอง 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 

นักเรียนร้อยละ100 
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรต้านทุจริต  

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

นางสาวสารภี  
ชูนุกูลพงษ์ 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านทุจริตผ่าน
สื่อภาพยนตร์สั้น 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะการสร้างสรรค์
ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พ่ึงพอใจ 

นางสาว 
อรณิชา  
นันทพฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 6  
กิจกรรมการประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการ 
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้บริหาร ครูและบุคคล
กรมีการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
ร้อยละ 100 
 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

นางสาว 
อรณิชา  
นันทพฤทธิ์ 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมเก็บข้อมูล
คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 5 ประการ 

นักเรียน ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 5 ประการ 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาวมนพร 
เอ่ียมสอาด 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 งานวิชาการมีการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง      โทร.  098 -8319810 
 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    นิทัศน์กำรศึกษำโรงเรียนวัดหนัง 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************* 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน       
ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ พัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน                 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นสื่อในการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กร
การเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนา งานให้มีกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนวัดหนัง ได้มองเห็นความส าคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรมนิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนังขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลาง   
ให้คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีโอกาสเข้าชมผลงานของนักเรียนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานของตนเอง 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        1) นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       2) ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานของตนเอง 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแสดงผลงำนนักเรียน 
   1. น าผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 
จัดแสดง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
   2. นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเอง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดงผลงำนครู 
   1. น าผลงานครูในแต่ละกลุ่มสาระจัดแสดง 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
   2. ครูแต่ละกลุ่มสาระได้น าเสนอผลงานของ
ตนเอง 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 
 
 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
 
 
 
 

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 
 
 
 

นางสาวมนพร เอ่ียมสะอาด 
 

 
 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  12,000  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
การแสดงผลงาน
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงานของตนเอง 

ผลงานนักเรียน 
 

แบบประเมิน 
ผลงานนักเรียน 
 

นางสาวนิดารัตน์ 
สมธรรม 
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กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 การ
แสดงผลงานครูทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงานของตนเอง 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

นางสาวมนพร 
เอ่ียมสะอาด 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการแสดงผลงานของตนเอง 
 7.2 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 
 7.3 คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง  โทร. 090-154-4315 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
    (นางสาวอริยา วัฒนก้านตง)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร   ส่งเสริมทักษะอำชีพ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 1 

ลักษณะของโครงกำร     ใหม ่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น ยังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน               
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะ             
ทางสังคม การคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การวางแผน น าไปสู่การมีแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน 
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข จึงจัดกิจกรรม                 
เถ้าแก่น้อยและกิจกรรมตลาดนัดมือสองเพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข                   
สามารถเลือกท างานที่ถนัดได้ มีการวางแผนในการท างานได้อย่างมีแบบแผนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ และสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการจัดท าอาชีพและรู้คุณค่าของงานอาชีพ 

2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้กับผู้ อ่ืน หรือเปลี่ยนเป็น               
ทุนทรัพย์ 

2.3  เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิต       
ของนักเรียน 
 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
                 1) นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสาร การค านวณ 
กระบวนการคิด การวางแผนการท างาน 

       2) นักเรียน ร้อยละ 100 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
       1)  นักเรียนมีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน รู้จักการประหยัดอดออม 
       2)  นักเรียนสามารถวางแผนในการท างานได้อย่างมีแบบแผน 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเถ้ำแก่น้อย 
   1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบ 
   2. แจ้งรูปแบบการท ากิจกรรมแก่นักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตลำดนัดมือสอง 
   1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบ 
   2. แจ้งรูปแบบการท ากิจกรรมแก่นักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 
 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 
 
 
 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
 
 
 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
 
 
 
 
 

นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 
 
 
 
 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
 

 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  2,000  บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมเถ้าแก่
น้อย 

นักเรียนร้อยละ 80  
ได้รู้จักการค้าขาย 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางบุญยิ่ง  
พรมจารีย์ 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมตลาดนัด
มือสอง 

นักเรียนร้อยละ 100
เกิดทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการใช้ชีวิต ใน
การประกอบอาชีพ
ค้าขาย 

สอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

นางนันทพร  
แก้วกัญญาติ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพมากขึ้น 
 7.2 นักเรียนมีรายได้ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์  โทรศัพท์ 087-0162271 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
       (นางบุญยิ่ง พรมจารีย์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พิเศษตำมนโยบำยภำครัฐ   
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้              
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย                
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21   นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน     
แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ                  
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 โรงเรียนวัดหนังเป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  
ได้แก่  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกาษขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ดังนั้นจึงได้ด าเนินโครงการพิเศษตามนโยบายภาครัฐขึ้นเพ่ือให้สนองต่อนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีโครงการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)  
        โรงเรียนวัดหนังมีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มีเป้าหมายของ
แต่ละกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
                 โรงเรียนวัดหนังมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐ 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ 
ผ่านมา  
   3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   4. จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
   5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
   1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงานและแนว
ทางการด าเนินงาน  
   2. ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อ 
พัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ต.ค. - ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ 
 
 
 
 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ 
 

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์ 
 

 
 
5. งบประมำณและทรัพยำกร  
 จ านวน  135,520 บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

การประชุมเพ่ือ

เตรียมการ 

ครูและบุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจโครงการ/

กิจกรรมตามนโยบายภาครัฐ

และมีการเตรียมการ

ด าเนินงาน 

การสอบถาม แบบสอบถาม นางสาวสารภี

ชูนุกูลพงษ ์

การด าเนินงานตาม

นโยบายภาครัฐ 

โรงเรียนด าเนินโครงการ/

กิจกรรมตามนโยบายภาครัฐ 

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

แบบรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

นางสาวสารภี

ชูนุกูลพงษ ์

การนิเทศ  ติดตาม  

สรุป  ประเมินผล 

และรายงานผล 

โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม  

สรุปและประเมินผล

โครงการภาครัฐ 

- การนิเทศ/ติดตาม 

- รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- แบบนิเทศ 

ติดตาม 

- แบบรายงานผล

การด าเนินงาน 

นางสาวสารภี 

ชูนุกูลพงษ ์

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนวัดหนังมีโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ และมีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายของกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  
 7.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนังมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นตามนโยบาย
ภาครฐั 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์  โทร 0870140892 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

.............................................................   ............................................................. 
       (นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.3            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบำย     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อที่  1-4 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1-2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  1 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 

********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

ปั จจุ บั น โ ลกมี ก า ร เปลี่ ย นแปลงอย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ใ นทุ กๆด้ าน  คว ามท้ าทายด้ านการ ศึ กษ า                                         
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื ่องที่ส าคัญ ในกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์
ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st 
Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิด               
ที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อผู้เรียน                   
ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและ
การร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
การเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้น าและ                         
ความรับผิดชอบ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ                 
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้                           
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดหนัง                         
ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                 
ในศรวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) 

 
2.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) 
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  (ผลผลิต)   
     นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับการพัฒนาให้มคีุณลักษณธและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่  21 (3Rs8Cs) 
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 3.2 เชิงคุณภำพ  (ผลลัพธ์) 
      นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (3Rs8Cs)   

 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ 
เกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs) 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

 
 กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมคลินิกหมอภำษำ 

   1. สร้างสื่อ เอกสาร จัดท าแบบฝึกออกเสียง 
   2. เปิดบริการร้านหมอภาษา บ าบัดรักษา 
       และแก้ปัญหาผู้ที่ออกเสียง ภาษาไทย 
       ไม่ถูกต้อง     
   3. ติดตามผลการด าเนินงานคลินิกหมอ 
       ภาษาทุกวันที่ 5 ของเดือน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวมนพร  เอี่ยมสอาด 
 

 กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมท่องอำขยำน 
   1. จัดหาบทอาขยานส าหรับนักเรียนแต่ละ   
       ระดับชั้น   
   2. การท่องอาขยานทุกครั้งก่อนเรียน 
       ภาษาไทย 
   3. ทดสอบการท่องอาขยานของนักเรียนเป็น 
       รายบุคคล 
   4. การประกวดการท่องอาขยานแต่ละ 
       ระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา 
 

 กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
   1. จัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
   2. มอบหมายครูประจ าชั้นน าแบบบันทึก 
       การอ่านไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน     

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   3. ตรวจแบบบันทึกการอ่านของนักเรียน  
   4. พัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการบันทึก    
      เป็นรายบุคคล 

 กิจกรรมที่  1.4 กิจกรรมเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
   1. จัดท าแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   2. มอบหมายครูผู้สอนวิชาภาษาไทยน าแบบ 
      ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้กับ 
     นักเรียน 
   3. ตรวจแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
   4. พัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน  
      เป็นรายบุคคล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
 

 กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญำ 
1. คัดกรอง/แบ่งกลุ่ม นักเรียน 
2. จัดท าแบบฝึก/แบบทดสอบ/สื่อ/ 
   นวัตกรรมประกอบการสอน 

   3. ด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน  
       การเขียนภาษาไทย 
   4. บันทึกผลการซ่อมเสริมด้านการอ่านการ 

      เขียนเป็นรายบุคคล 

   5. ประเมินผลการอ่าน การเขียนของ 
      นักเรียนทุกเดือน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม 
 

 กิจกรรมที่  1.6 กิจกรรมกำรสอนเสริมเพิ่ม
ปัญญำ 
   1. จัดท าสื่อ/นวัตกรรม  และแบบทดสอบ 
       เพ่ือใช้ประกอบการสอนและประเมิน 
       ผู้เรียน 

1. ด าเนินการสอนเสริมวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ วันจันทร์-พฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 08.00- 08.30 น.  

   3. ครูผู้สอนน าข้อสอบมาตรฐานกลาง   
       ข้อสอบ RT  ข้อสอบ NT และข้อสอบ  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       O-NET วิชาภาษาไทยสอนเสริมให้กับ 
       นักเรียนตามความเหมาะสม 
   4. ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทุกสิ้นเดือน  และประเมินผลภาพรวม 
       เมื่อสิ้นภาคเรียน  จัดท าข้อมูล 
       นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนา 
       นักเรียน 

 กิจกรรมที่ 1.7 กิจกรรมสูตรคูณพำเพลิน 
   1. ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
   2. ก่อนเรียน 5 นาที ให้นักเรียน 
      ท่องสูตรคูณ โดยมีการใช้สื่อ เกม เพลง  
      คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สูตรคูณพา 
       เพลิน 
   3. ทดสอบและประเมินความก้าวหน้าเป็น 
       ระยะๆ 
   4. บันทึกผลการท่องสูตรคูณของนักเรียน 
       เป็นรายบุคคล 
   5. จัดการแข่งขันการท่องสูตรคูณ 
       ตามระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

 กิจกรรมที่ 1.8 กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
   1. ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 
       ในการคิดค านวณในแต่ละเรื่อง 
   2. ฝึกการคิดเลขเร็วก่อนการเรียนวิชา 
       คณิตศาสตร์ทุกชั่วโมง  
   3. ทดสอบประเมินความก้าวหน้า 
       เป็นระยะๆ 
   4. จัดการแข่งขันการคิดเลขเร็ว 
       ตามระดับชั้น 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 
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 กิจกรรมที่ 1.9 กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 
   1. ครูจัดกิจกรรมการสอนเทคนิคการคิดเลข   
       เรว็แบบอินเดีย (เวทคณิต) 
   2. สอดแทรกเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ 
       อินเดีย (เวทคณิต) ในกิจกรรมคิดเร็วเลข 
   3. ทดสอบประเมินความก้าวหน้าเป็น 
       ระยะๆ 
   4. จัดการแข่งขันการคิดเลขเร็วแบบ 
       อินเดีย (เวทคณิต) ตามระดับชั้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นายกวีคม  รัตนบุรม 

 กิจกรรมที่ 1.10 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
   1. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
       โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
   2. นักเรียนเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้ 
   3. วัดและประเมินผลผู้เรียนจากการร่วม 
       กิจกรรมค่าย 

เม.ย. - ก.ย. 65 
 

นายกวีคม  รัตนบุรม 

 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมท่ีส่งผลให้ 
เกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (8Cs) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
 กิจกรรมที่  2.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ STEM 

ศึกษำ 
   1. จัดกิจกรรม STEM อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
       ทุกชั้นเรียน 
   2. คัดเลือกผลงานและจัดเวทีน าเสนอ 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   3. จัดแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรม 
       นิทัศน์การศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางนันทพร แก้วกัญญาติ 
 

 กิจกรรมที่  2.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
กำรคิดเชิงค ำนวณ 
   1. จัดการเรียนการสอน Coding แบบ     
       Unplugged  เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
       หลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และ   

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
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       ตรรกศาสตร์ผ่านกิจกรรมเกม 
   2. จัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่าง 
       ง่ายด้วยเว็บไซต์ code.org เพ่ือฝึกหัดให้ 
       รูจ้ักกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม 
       และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น 
       ระบบ 
      3. จัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  
       Scratch เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
       มีเหตุผลและเป็นระบบ     
       - การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 
       - การน าชิ้นงานที่สร้างสรรค์แสดงและ 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
   4. กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้  สื่อ/ 
       นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้    
       แบบ Coding 

 กิจกรรมที่  2.3 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
   1. กิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้วัน 
       วิทยาศาสตร์ 
   2.  กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย   
   3.  กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล   
   4  กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ      
       เทคโนโลย ี

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

นางนันทพร แก้วกัญญาติ 
 

 กิจกรรที่  2.4 กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
   1. กิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการท า 
       โครงงาน 
   2. นักเรียนชั้น ป. 1-6 จัดท าโครงงาน 
       วิทยาศาสตร์ 
   3. นักเรียนแต่ละระดับชั้นน าเสนอผล 
       การศึกษา 
   4. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   5. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
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 กิจกรรมที่ 2.5 กิจกรรมวันอำเซียน   
   1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 
   2. สร้างความรู้ให้นักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน 
      โดยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในทุกระดับ 
   3. จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
     -  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ 
อนุบาล  การศึกษาพิเศษและ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 
        -  กิจกรรม ASEAN หรรษา   ระดับ 
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
         -  กิจกรรมตอบปัญหา ASEAN  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ 3 - 6 

ก.ค.-ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

 กิจกรรมที่  2.6 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จำก
เศษวัสดุ 
   1. กิจกรรมการออกแบบการประดิษฐ์ของใช้ 
       จากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ถุงนม  กล่องนม   
       กระดาษลัง เป็นต้น 
   2. กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 
   3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอ 
       ผลงานของนักเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
 

 กิจกรรมที่  2.7 กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่งำนอำชีพ 
   1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริต   
       ต่างๆ 
   2. กิจกรรมค้นหาอาชีพ  ให้นักเรียนเขียน 
       อาชีพที่ใฝ่ฝัน 
   3. ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียน 
       ชั้น ป.1-ป.6    
    4. กิจกรรมท าได้ขายดี นักเรียนน า 
       ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพไป   
       จ าหน่ายเพื่อเรียนรู้การคิดต้นทุนก าไร 
       และการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 
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 กิจกรรมที่ 2.8 กิจกรรมค่ำยส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

1. จัดกิจกรรม ค่ายยุวชนคนคุณธรรมใน    
การปลูกฝัง ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการคือ  

 1) ความพอเพียง  
 2) ความกตัญญู 
 3) ความซื่อสัตย์สุจริต  
 4) ความรับผิดชอบ 
 5) อุดมการณ์คุณธรรมและ สอดคล้อง 
              กับคุณธรรมอัตลักษณ์ ของ 
              โรงเรียน 

2. ครูแกนน ารวมกับผูน าเยาวชนคน 
  คุณธรรมวางแผนและออกแบบการจัด 
  คายยุวชนคนคุณธรรม 

3. ครูแกนน ารวมกับผูน าเยาวชนคน 
  คุณธรรมด าเนินการจัดคายยุวชนคน     
   คุณธรรมใหแกนักเรียนในโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม 

ต.ค. 64 – มี.ค.65 
 

นางสาวกาญจนา พลค า 
 

 กิจกรรมที่ 2.9 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงำนคุณธรรม 

1. แต่ละห้อง เขียนโครงงาน เพ่ือน าเสนอ 
        ต่อครูดูแล 

2.  ครูผู้ดูแลโครงงานในแต่ละห้อง  
       ให้คะแนนน าและค าปรึกษาต่างๆ 

3. ติดตามความคืบหน้าโครงงานของแต่ละ 
ห้องเรียน 

4. จัดแสดงผลงาน 

ต.ค. 64 – มี.ค.65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

 กิจกรรมที่ 2.10 กิจกรรมระดับขยับคุณธรรม 
      การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การความรู้คู่ความดี ด้วยนวัตกรรม คือ ระดับ
ขยับคุณธรรมการลงมือร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 

ต.ค. 64 – มี.ค.65 
 

นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง 
 



178 
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมกฎหนึ่งวาพาโรงเรียน 
    สะอาด 
 - กิจกรรมพร้อมเพรียงเรียงระดับ   
 - กิจกรรมช่วยกันคิดสะกิดอย่าสาย 
 - กิจกรรมสง่างาม ส.ว.น 
 - กิจกรรมกิริยางามงด มีมธุรสวาจา   
 - กิจกรรมพี่ดูแลน้องประคองปัญญา      
 - กิจกรรมจานเข้าที่ กินดี มีวินัย   

 กิจกรรมที่ 2.11  กิจกรรม 1 คน 1 ภำระหน้ำที่
คุณธรรม 
  1.   ให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
  2.  ชี้แจงหน้าที่ในห้องเรียนให้นักเรียน 
         ทราบ 
   3.  มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนทุกคน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 
 

 กิจกรรมที่ 2.12 กิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ  
   1. การท าบุญตักบาตร 
   2. การแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
   3. การจัดป้ายนิเทศน์ 
   4. นิมนต์พระสงฆ์ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 2.13 กิจกรรมตักบำตร 
   1. การซื้อของตักบาตร 
   2. การจัดเตรียมของตักบาตร 
   3. การท าบุญตักบาตร 
   4. นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 3 รูป 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 2.14 กิจกรรมฟังเทศน์ 
   1. นิมนต์พระสงฆ์ 
   2. จัดเตรียมดอกไม้และเครื่องไทยธรรม 
   3. จัดเตรียมปัจจัยถวายพระ 
 
 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
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 กิจกรรมที่ 2.15 กิจกรรมครูพระสอนศำสนำ 
   1. นิมนต์พระสงฆ์ 
   2. จัดเตรียมน้ าปานะถวายพระ 
   3. จัดเตรียมห้องส าหรับจัดการเรียน 
       การสอน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 2.16 กิจกรรมสอบธรรมสนำมหลวง 
   1. สมัครสอบออนไลน์ 
   2. จัดท าบัญชีห้องสอบ(สถ.4 ) 
   3. จัดพิมพ์บัญชีเรียกชื่อ (ศ.7) 
   4. จัดท าบัญชีรับใบตอบ (ศ.9) 
   5. จัดพิมพ์บัญชีรับใบตอบ (ศ.9) 
   6. จัดสอบ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
 

 กิจกรรมที่ 2.17 กิจกรรมบันทึกควำมดี 
   1. จัดท าเล่มสมุดบันทึกความดีให้กับ 
      นักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด 
 

 กิจกรรมที่ 2.18 กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริม 
อัตลักษณ์  29 ประกำร 
     จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 29 ประการของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 2.19 กิจกรรมรักษ์กำรออม 
1. ให้ความรู้/ประโยชน์ในการออมเงินใน 

อนาคต 
2. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมรักษ์การ
ออมแก่นักเรียน 

3. นักเรียนออมเงินทุกวัน ขั้นต่ าวันละ 5 บาท 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวกมลดา น้อยพลี 
 

 กิจกรรมที่ 2.20 กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 

1. มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการ
จดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายโดย
สอดแทรกในบทเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ประหยัดอดออม 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
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    2 . สร้างแบบฟอร์มการจดบันทึกบัญชี 
        รายรับรายจ่าย 

    3.  ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 2.21 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

ปลอดสำรพิษ 

   1. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบ 

   2. จัดเตรียมดิน 

   3. ลงมือปฏิบัติและดูแลรักษา 

   4. น าผลผลิตจ าหน่าย 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายณัฐชนน  มานะกิจ 
 

 กิจกรรมที่ 2.22 กิจกรรมเพำะเห็ด 
   1. ปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือน 
   2. จัดหาซื้อก้อนหัวเชื้อเห็ดภูฐานและวัสดุ    
      อุปกรณ ์
   3. แบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลโรงเรือน 
   4. เก็บเก่ียวผลผลิตและจัดจ าหน่าย 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 
 

 กิจกรรมที่ 2.23 กิจกรรมท ำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภำพ 

1. จัดเตรียมสถานที่ ส่วนผสม และอุปกรณ์ 
2. จัดท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ 
3. น าผลผลิตที่ได้ไปใช้ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาววัลภา จ านวค์ไว 
 

 กิจกรรมที่ 2.24 กิจกรรมกำรจัดกำรขยะเพื่อ
โลกสวย 

1. กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
การจัดการขยะเพ่ือโลกสวย ด้วยหลัก  
5R 

    2. การให้ความรู้การคัดแยกขยะ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 

 กิจกรรมที่ 2.25 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่ำพรรณไม้ 
    1. พิมพ์ป้าย QR code ติดต้นไม้ 
    2. กิจกรรมนักเรียนเรียนรู้พันธุ์ไม้ด้วย 
       เทคโนโลย ี
 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2.26 กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงำน 
    1. กิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก 
    2. กิจกรรมปลูกใจรักษ์น้ า 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายอธิธนทัศน์ อาจะ 

 กิจกรรมที่ 2.27 กิจกรรมเติบโตเร็วไวยิ่งใส่ 
ยิ่งดี 
    1. กิจกรรม  EM ball 
    2. กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
    3. กิจกรรมท าปุ๋ยใบไม้ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

 กิจกรรมที่ 2.28 กิจกรรมธนำคำรขยะ 
    1. การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวมรวบขยะ 
    2. การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้วิธี 
       คัดแยกขยะ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 

 กิจกรรมที่ 2.29 กิจกรรมลดใช้ถุงพลำสติก 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษขยะที่เป็น 

ถุงพลาสติก 
2. สภานักเรียนรณรงค์ให้นักเรียนเลิกใช้ 

ถุงพลาสติก 
    3. นักเรียนใช้ถุงผ้าใส่อุปกรณ์ส่วนตัวทุกคน  
    4. โรงเรียนก าหนดนโยบายในการงดใช้ 
        ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน ได้แก่ วัน    
       จันทร์และวันศุกร์ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

 กิจกรรมที่ 2.30 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
    1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
    2. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 
    3. กิจกรรมเดินรณรงค์ 
    4. กิจกรรมกิจกรรมประกวดแต่งค าขวัญและ
เรียงความวันสิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ ์

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ ์
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5. งบประมำณและทรัพยำกร  

 จ านวน 1,000 บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมที่ส่งผล

ให้ 

เกิดทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 (3Rs) 

นักเรียนมีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21  (3Rs) 

-ประเมินคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี  21  

(3Rs) 

แบบประเมิน

คุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21  

(3Rs) 

นางสาวสารภี 

ชูนุกูลพงษ ์

1.1 กิจกรรม

คลินิกภาษา 

- นักเรียนร้อยละ 100 

ของนักเรียนที่มีปัญหา

ด้านการอ่านการเขียน

ได้รับการพัฒนา 

- ทดสอบ 

 

- แบบทดสอบ นางสาวมนพร 

เอ่ียมสอาด 

1.2 กิจกรรมท่อง

บทอาขยาน 

นักเรียนชั้น ป.1-6  

ร้อยละ 100 สามารถ

ท่องบทอาขยานบทหลัก

และบทรองได้ 

ทดสอบการท่อง 

บทอาขยาน 

แบบทดสอบการท่อง

บทอาขยาน 

นางสาวกาญจนา 

พลค า 

1.3 กิจกรรม 

รักการอ่าน 

นักเรียนร้อยละ 100 

บันทึกการอ่านและจับ

ใจความส าคัญของเรื่องที่

อ่านได้ถูกต้อง 

ตรวจสมุดบันทึก 

การอ่าน 

- การตรวจสมุด

บันทึกการอ่าน 

- แบบประเมินบันทึก

การการอ่าน 

นางขวัญตา 

กาญจนปัญญาคม 

1.4 กิจกรรม

เขียนสร้างสรรค์ 

นักเรียนร้อยละ 80 

เขียนแต่งเรื่องจากภาพ 

การแต่งเรื่องตาม

จินตนาการและการ

เขียนเรียงความอย่างมี

ประเมินการเขียน 

เชิงสร้างสรรค์ 

แบบประเมินการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

นางสาวอริยา 

วัฒนก้านตง 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ความคิดสร้างสรรค์อยู่

ระดับดีข้ึนไป 

1.5 กิจกรรมสอน

เสริมเติมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80มีผล

การพัฒนาการอ่านการ

เขียนระดับดีขึ้นไป 

- ตรวจแบบฝึกสอน

เสริมเติมปัญญา 

- การทดสอบก่อน

เรียน-หลังเรียน 

- แบบฝึกหัดสอน

เสริมเติมปัญญา 

- แบบทดสอบก่อน

เรียน-หลังเรียน 

นางขวัญตากาญ

จนปัญญาคม 

1.6 กิจกรรมสอน

เสริมเพ่ิมปัญญา 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผล

การประเมินกิจกรรม

สอนเสริมวิชาภาษาไทย

และคณิตศาสตร์ระดับดี

ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ นางสาวสารภี 

ชูนุกูลพงษ ์

1.7 กิจกรรมสูตร

คูณพาเพลิน 

นักเรียน ป.1-ป.6  

ร้อยละ 100 สามารถ

ท่องสูตรคูณได้ถึงแม่ 12 

ได้อย่างคล่องแคล่ว 

ทดสอบการท่องสูตร

คูณ 

แบบทดสอบ นางสาวนิดารัตน์ 

สมธรรม 

1.8 กิจกรรมคณิต

คิดเร็ว 

นักเรียนร้อยละ 80  

มีความรู้และทักษะ

กระบวนการคิดเลขเร็ว

อยู่ระดับดีขึ้นไป 

ทดสอบการคิด 

เลขเร็ว 

แบบทดสอบ 

การคิดเลขเร็ว 

นางสาวกมลดา  

น้อยพลี 

1.9 กิจกรรม 

คิดเลขเร็วแบบ

อินเดีย (เวท

คณิต) 

นักเรียนร้อยละ 80 

มีความรู้และทักษะ

กระบวนการคิดเลขเร็ว

แบบอินเดีย (เวทคณิต)  

อยู่ระดับดีขึ้นไป 

ทดสอบคิดเลขเร็ว

แบบอินเดีย  

(เวทคณิต) 

- แบบทดสอบเลข

เร็วแบบอินเดีย  

(เวทคณิต) 

 

นายกวีคม 

รัตนบุรม 

1.10 กิจกรรม 

ค่ายคณิต 

- นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

คณิต- นักเรียนได้รับ

ความรู้จากการเข้าร่วม

กิจกรรม 

- เข้าร่วมกิจกรรม 

- ทดสอบ 

 

 

- แบบบันทึกการเข้า

ร่วมกิจกรรม- 

แบบทดสอบ 

นายกวีคม 

รัตนบุรม 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที่ส่งผล

ให้ 

เกิดทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 (8Cs) 

นักเรียนมีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21  (8Cs) 

- ประเมิน

คุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21  

(8Cs) 

แบบประเมิน

คุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี  21  

(8Cs) 

นางสาวธาดาทิพย์  

รักทอง 

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

นายวสิษฐ์   

น้อยอุดม 

2.1 กิจกรรม 

การเรียนรู้แบบ 

STEM ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ STEM ศึกษา 

ประเมินผลงานของ

นักเรียน 

แบบประเมินผลงาน

ของนักเรียน 

นางนันทพร 

แก้วกัญญาติ 

2.2 กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะ 

การคิดเชิง

ค านวณ 

นักเรียนร้อยละ 80 

มีความรู้และทักษะ 

การแก้ปัญหาระดับดีขึ้น

ไป 

- ประเมินผลงาน 

- ประเมินพฤติกรรม 

- แบบประเมินผล

งาน 

- แบบประเมิน

พฤติกรรม 

นางสาวสารภี 

ชูนุกูลพงษ ์

2.3 กิจกรรม

สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  100  

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

- บันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

- ประเมินความ 

พึงพอใจ 

- แบบบันทึกการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางมาลี ค าทา 

2.4 กิจกรรม

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  100  

ได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมความรู้ 

ความสามารถ และ

ทักษะกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์ ในการ

จัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

- ผลงานโครงงาน

นักเรียน 

- ประเมินความ 

พึงพอใจ 

- แบบประเมิน

โครงงานนักเรียน 

- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาวทิพวรรณ 

หลุ่งตี้ 

2.5 กิจกรรม 

วันอาเซียน   

นักเรียนร้อยละ  100  

เข้าร่วมกิจกรรมวัน

อาเซียน 

- บันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

- ประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบบันทึกการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

-แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาวธาดาทิพย์ 

รักทอง 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

2.6 กิจกรรม 

การประดิษฐ์ของ

ใช้จากวัสดุต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 100  

สามารถสร้างชิ้นงานจาก

การประดิษฐ์ของใช้จาก

เศษวัสดุได้ 

- ประเมินผลงาน

นักเรียน 

- แบบประเมินผล

งานนักเรียน 

นางบุญยิ่ง  

พรมจารีย์ 

2.7 กิจกรรม 

การเรียนรู้สู่งาน

อาชีพ 

- นักเรียนร้อยละ 100 

ได้รับการส่งเสริมทักษะ

อาชีพ - นักเรียนร้อยละ 

100 มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 

- สอบถาม 

 

 

- ประเมินเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพ 

- แบบสอบถาม 

 

 

- แบบประเมินเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพ 

นางบุญยิ่ง  

พรมจารีย์ 

2.8 กิจกรรมค่าย

ส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

นักเรียนร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

การสังเกต แบบสังเกต 

 

นางสาวกาญจนา               

พลค า 

2.9 กิจกรรมหนึ่ง

ห้องเรียนหนึ่ง

โครงงานคุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ 100 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

หนึ่งห้องเรียนหนึ่ง

โครงงานคุณธรรม 

- การสังเกต 

- การประเมินชิ้นงาน 

 

-แบบสังเกต 

- แบบประเมิน

ชิ้นงาน 

นางสาวธาดาทิพย์                

รักทอง 

2.10 กิจกรรม

ระดับขยับ

คุณธรรม 

นักเรียนร้อย 100  

เข้าร่วมกิจกรรมระดับ

ขยับคุณธรรม 

- การสังเกต 

- การประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

นางสาวอริยา  

 วัฒนก้านตง 

2.11 กิจกรรม 1 

คน 1ภาระหน้าที่

คุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ 100  

มีภาระหน้าที่1คน1

คุณธรรม  

- การสังเกต 

- การประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

นางสาวสุวนันท์                 

สุทธิสา 

2.12 กิจกรรม 

วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 

ประเมิน 

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  

น้อยอุดม 

2.13 กิจกรรม 

ตักบาตร 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมตักบาตร 

ประเมิน  

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  

น้อยอุดม 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

2.14 กิจกรรม 

ฟังเทศน์ 

นักเรียนร้อยละ 100เข้า

ร่วมกิจกรรม 

ฟังเทศน์ 

ประเมิน  

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  

น้อยอุดม 

2.15 กิจกรรม 

ครูพระสอน

ศาสนา 

นักเรียนร้อยละ 100เข้า

ร่วมกิจกรรม 

ครูพระสอนศาสนา 

ประเมิน  

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  

น้อยอุดม 

2.16 กิจกรรม

สอบธรรม

สนามหลวง 

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 

ร้อยละ 80 สอบผ่าน

ธรรมสนามหลวง 

การทดสอบ แบบทดสอบความรู้

ความเข้าใจ 

นางสาวธาดาทิพย์ 

รักทอง 

2.17 กิจกรรม

บันทึกความดี 

นักเรียนร้อยละ 100 

บันทึกความดี 

ประเมิน     

ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาวมนพร 

เอ่ียมสอาด 

2.18 กิจกรรม

ส่งเสริมส่งเสริม 

อัตลักษณ์  29 

ประการ 

นักเรียนร้อยละ 100  

เข้าร่วมส่งเสริมส่งเสริม      

อัตลักษณ์  29 ประการ 

 

การสอบถาม และ

การส ารวจ 

แบบสอบถาม และ

แบบส ารวจการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

นายวสิษฐ์  

น้อยอุดม 

2.19 กิจกรรม

รักษ์การออม 

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 

ร้อยละ100 เข้าร่วม

กิจกรรมรักษ์การออม 

1.การบันทึกการออม

เงิน  

2.การสังเกต

พฤติกรรม 

1.แบบบันทึกการ

ออมเงิน  

2.แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวกมลดา 

น้อยพลี 

2.20 กิจกรรม

บัญชีครัวเรือน 

นักเรียนร้อยละ 80 

บันทึกบัญชีรายรับ

รายจ่ายได้ถูกต้อง 

แบบบันทึกบัญชี

รายรับรายจ่าย 

แบบประเมินชิ้นงาน นางสาวอริยา 

วัฒนก้านตง 

2.21 กิจกรรม 

ปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพิษ 

นักเรียนร้อยละ 80  

ได้เรียนรู้วิธีการปลูก การ

ดูแล เก็บผลผลิตของผัก

สวนครัว 

1.การสังเกต

พฤติกรรม  

2.การท าบัญชีรายได้ 

1.แบบสังเกต

พฤติกรรม  

2.บัญชีรายได้ 

นายณัชชนน 

มานะกิจ 

2.22 กิจกรรม 

เพาะเห็ด 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้

เรียนรู้วิธีการดูแล เก็บ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวอริยา 

วัฒนก้านตง 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

เห็ดและจ าหน่ายเห็ด

ให้แก่ผู้ปกครอง 

2.23 กิจกรรม 

ท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย

ชีวภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80  

ได้เรียนรู้วิธีการเตรียม

วัสดุ ส่วนผสม ขั้นตอน

การท าและการน าไปใช้ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาววัลภา 

จ านงค์ไว 

2.24 กิจกรรม 

การจัดการขยะ

เพ่ือโลกสวย 

 

นักเรียนร้อยละ 100 

รู้จักการคัดแยกขยะโดย

ใช้หลักการ 3Rs รู้จัก

ประโยชน์และโทษของ

ขยะแต่ละประเภท และ

น ากลับมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์  

ประเมินความ 

พึงพอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางมาลี ค าทา 

 

2.25 กิจกรรม

เรียนรู้คุณค่า

พรรณไม้ 

 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้

คุณค่าพรรณไม้และ

ได้รับความรู้จากการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ประเมินความ 

พึงพอใจ  

แบบประเมินความ

พึงพอใจ  

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

2.26 กิจกรรม

ร่วมใจลดใช้

พลังงาน 

 

นักเรียนร้อยละ 100 

รู้จักการใช้พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานน้ าอย่าง

ประหยัด 

-ประเมินความ 

พึงพอใจ  

-แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ  

นางมาลี ค าทา 

 

 

2.27 กิจกรรม

เติบโตเร็วไวยิ่งใส่

ยิ่งดี 

 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมเติบโตเร็วไว

ยิ่งใส่ยิ่งดีและได้รับ

ความรู้จากการเข้าร่วม

กิจกรรม 

ประเมินความ 

พึงพอใจ  

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ  

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

2.28 กิจกรรม

ธนาคารขยะ 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมธนาคาร

ประเมินความ 

พึงพอใจ  

แบบประเมินความ

พึงพอใจ  

นางบุญยิ่ง  พรม

จารีย์ 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

 ขยะและได้รับความรู้

จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2.29 กิจกรรมลด

ใช้ถุงพลาสติก 

นักเรียน ร้อยละ  100  

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นายกวีคม  

รัตนบุรม 

2.30 กิจกรรม 

วันสิ่งแวดล้อม

โลก 

นักเรียน  ร้อยละ  100  

ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 

ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

 
 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

 นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์    โทร. 0870140892 
  
 
 

 ผู้เสนอโครงการ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.3             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 5 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 4 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

**********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 โรงเรียนวัดหนัง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ ทั้งจากเงินอุดหนุนราย
หัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และเงินรายได้โรงเรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี                     การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานงบประมาณ
ของโรงเรียน จึงใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุง  พัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงานของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ                        และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ด าเนินตาม    กลยุทธ์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน                    ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
 โรงเรียนวัดหนังจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณและแผนงานขึ้น
เ พ่ือให้การบริหารงานงบประมาณและแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และถูกต้องตามระเบียบ                
ของทางราชการ   

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้การบริหารการงานงบประมาณ  แผนงาน  และพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ                 
ของทางราชการ   
 2.2  เพ่ือให้การท าข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ  และท าบัญชีการรับ – จ่ายเงินของสถานศึกษามีระบบเป็นไป
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
 2.3  เพ่ือให้การการควบคุม/ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
  โรงเรียนวัดหนังบริหารงบประมาณและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง                 
ตามระเบียบของทางราชการ  ร้อยละ  100 
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 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
  1.  โรงเรียนวัดหนังมีการบริหารการงานงบประมาณ  แผนงาน  พัสดุ  และการการควบคุม/
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   
  2.  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับ งาน พัสดุ   และบัญชี การรับ  – จ่ าย เ งิ นของสถานศึ กษามี ระบบ                     
เป็นไปอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
  3.  การรับ – จ่ายเงินเป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P)  
    1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
    3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D)  
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
    1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
    3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการ 

ต.ค. – ธ.ค. 64 
 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 

 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมกำรจัดท ำระบบ
บัญชีงำนกำรเงิน 
    1. จัดท าบัญชีทางการเงิน 
    2. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมกำรจัดท ำระบบ
บัญชีงำนพัสดุ 
    1. การจัดหาพัสดุด้วย วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงเรียน 
    2. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

    3. จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวกับ การบริการวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย 

 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
    1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผล
การด าเนินงาน  
    2. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    3. รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา                  
ของสถานศึกษา  ด าเนินการรายงานข้อมูล
การเงินผ่านเว็บไซต์  http://e-
bodget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั้ง  คือ   
     - ครั้งที่  1  รายงานภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2565 โดยใช้ข้อมูลช่วง  6  เดือน
แรกของปีงบประมาณ (1  ต.ค.  2564  ถึง 
31  มี.ค. 2565)   
     - ครั้งที่  2  รายงานภายในวันที่  30  
ตุลาคม  2565 โดยใช้ข้อมูลช่วง  6  เดือน
หลังของปีงบประมาณ (1  เม.ย.  ถึง  30  
ก.ย. 2565)  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 กิจกรรมที่  5  กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน 
    1.  การรับเงิน 
         -  จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการ
เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ที่ก าหนด 
         -  ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
         -  ตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการ
รับเงินทุกครั้ง 
         -  จัดท ารายงานทางการเงินทุกสิ้นวัน
และสอบทานโดยผู้มีอ านาจ 
    2.  การจ่ายเงิน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

         -  จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการ
การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 
3.  การบันทึกบัญชีและการรายงาน 
         -  มีการสอบทานการบันทึกบัญชีกับ
เอกสารรับ – จ่ายเงินทุกสั้นวัน 
         -  จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
บันทึกบัญชี และจัดท ารายงานให้เป็นปัจจุบัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  

ก.ค. 64 - ก.ย.65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป 

ก.ค. 64 - ก.ย.65 
 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน 3,000 บาท  
  

6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  
10  ยุทธศาสตร์ของสพฐ. 
มาตรฐานการศึกษา  และกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

ประเมิน/สรุปผล
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

แบบประเมิน/
สรุปผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

นางสาว 
อรณิชา   
นันทพฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการ
จัดท าระบบบัญชีงาน
การเงิน 

การจัดท าระบบบัญชีงานการเงิน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ  100 

สอบทานการ
บันทึกบัญชีกับ

ทะเบียนคุม 
 

นางสาว
ทิพวรรณ  
หลุ่งตี้  
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เอกสารรับ – 
จ่ายเงินทุกสั้นวัน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการ
จัดท าระบบบัญชีงานพัสดุ 
 

การจัดท าระบบเอกสารงานพัสดุ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ  100 

สอบทานเอกสาร
พัสดุ 

ทะเบียนคุม 
 

นางสาวดุษณี 
เนตรทิพย์  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบการบันทึกบัญชี
การรับเงิน – จ่ายเงิน เป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

1. สอบทานการ
บันทึกบัญชีกับ
เอกสารรับ – 
จ่ายเงินทุกสั้นวัน 
2.  รายงานข้อมูล
การเงินผ่าน
เว็บไซต์  
http://e-
bodget.jobobe
c.in.th  

1. ทะเบียนคุม 
2. รายงานเงิน
คงเหลือ
ประจ าวัน 
3.  แบบรายงาน
ข้อมูล e-
bodget 

นางสาว
ทิพวรรณ  
หลุ่งตี้  

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

การควบคุมการรับ – จ่ายเงิน
ของโรงเรียน  เป็นไปตามแผน
และวงเงินที่ได้อนุมัติ 

ประเมิน/สรุปผล
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

แบบประเมิน/
สรุปผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

นางสาว
ทิพวรรณ  
หลุ่งตี้  

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนวัดหนังมีการบริหารการงานงบประมาณ  แผนงาน  และพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ   
 7.2  การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ  และบัญชีการรับ – จ่ายเงินของสถานศึกษามีระบบเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
 7.3  โรงเรียนวัดหนังมีการการควบคุม/ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  โทร.  0822797859 
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 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้)            (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    จัดสรรค่ำสำธำรณูปโภค 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2  
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่  4 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

**********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดหนัง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                       
เป็นโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 480 คน มีการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า  น้ าประปา และโทรศัพท์ ทางโรงเรียนวัดหนัง  จึงได้จัดท าโครงการจัดสรร ค่า
สาธารณูปโภคข้ึน เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.  2549   

2 .2   เ พ่ือให้ผู้ บริหาร   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึ งนั ก เรี ยนในโรง เรี ยน                              
ได้ใช้สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 2.3  เพื่อให้สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงร้อยละ 5  
 (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2564) 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1)   ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนร้อยละ  100ได้ใช้
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
       2)   ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ลดลงร้อยละ  5 (เมื่อเทียบกับ             
การใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2564) 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.  2549   
       2)   บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนได้ใช้สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  และตระหนักในการใช้
สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 
 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

ขั้นเตรียมกำร (P)  
1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน  
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน  
ขั้นด ำเนินกำร (D)  
จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  
2549  ดังนี้   
   -  ค่าน้ าประปา 
   -  ค่าไฟฟ้า 
   -  ค่าโทรศัพท์ 
   -  ค่าอินเทอร์เน็ต ICT 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง

ต่อไป 

ต.ค. – ธ.ค. 64 

 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

ก.ย. 65 

 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

 

5. งบประมำณ 
 จ านวน  473,016  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้บริหาร  คณะครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา  รวมถึงนักเรียน

ในโรงเรียนร้อยละ  100

ผู้รับบริการร้อยละ  

100  มีความพึงพอใจ

ในการรับบริการด้าน

สาธารณูปโภค 

1. แบบสอบถาม 

2. ประเมินความ

พึงพอใจ 

 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ได้ใช้สาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คณะครูและผู้เรียน

ร้อยละ  90  ใช้

สาธารณูปโภคอย่าง

ประหยัด 

ค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค                       

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565 ลดลงร้อยละ  5  

 (เม่ือเทียบกับการใช้

พลังงาน ปี พ.ศ. 2564) 

ตรวจสอบ แบบ

เปรียบเทียบ

งบประมาณท่ีใช้ 

นางสาวทิพวรรณ  

หลุ่งตี้ 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.  2549   
 7.2  ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 7.3  โรงเรียนวัดหนังมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ลดลงร้อยละ  5  
 (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2564) 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  โทร. 0822797859 

 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้)            (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ระดมทุนและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนัง 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงานงบประมาณ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 5 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

**********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

โรงเรียนวัดหนังด าเนินการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  แต่ปัจจุบันก็ได้ประสบปัญหาที่จ าเป็น
เร่งด่วนหลายอย่าง  ที่จะส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพทั้งในด้านสื่อการเรียนการสอน  
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ดังนั้น ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน  องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านสื่อการสอน 
เทคโนโลยี บุคลากร สนับสนุนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาต่อการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น โรงเรียนวัดหนัง     จึงได้จัด
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 

          2.2  สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ เกิดประโยชน์                   
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       ร้อยละ 100 ได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  
องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 
ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

ขั้นเตรียมกำร  (P) 

  1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

  1.3 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

ขั้นด ำเนินกำร  (D) 

 2.1 ระดมความร่วมมือจากบุคคล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  

คณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กร

ภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

  2.2 ประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล  (C) 

นิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการ

ด าเนินกิจกรรม 

ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A)  

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้

ในครั้งต่อไป 

ต.ค. – ธ.ค.64 

 

 

 

 

 

ม.ค. – ก.ย.65 

 

 

 

 

 

เม.ย. – ก.ย.65 

เม.ย. – ก.ย.65 

 

 

ก.ย.65 

 

 

นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 

5. งบประมำณ 
 จ านวน  3,000  บาท  
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่1 กิจกรรม

ระดมทุนและทรัพยากร 

ความร่วมมือของ

ผู้ปกครองนักเรียน กับ

โรงเรียนในการส่งเสริม

นักเรียน ร้อยละ100 

1. สอบถาม 

2. สังเกต

พฤติกรรม 

 

1. แบบ 

สอบถาม 

2. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวนพรัตน์  

อุดมสุข 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 
 7.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน   

 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข  โทร. 0831984523 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
      (นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2                              ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    จัดสรรทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

แผนงำน    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

*********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ทรัพยากรการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษา ท าให้  สถานศึกษาด าเนินการเรียน
การสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ผลตามมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มี
คุณภาพ ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้น ที่ท า ให้กิจกรรมของ
สถานศึกษาด าเนินไปได้และมีบทบาทต่อกิจกรรม หรือการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณและ
คุณภาพ  
 โรงเรียนวัดหนัง  จึงได้จัดท าโครงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพ่ือสนับสนุน
บุคลากรทุกกลุ่มในความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  จากการใช้ทรัพยากร          
ในการบริหารการจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ เ อ้ือต่อการเรียนรู้                         
โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 

2.2  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
2.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   

ร้อยละ 80 ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ       
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       โรงเรียนมีการบริหารจัดการ และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

ขั้นเตรียมกำร(P) 

1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ

ด าเนินงาน  

1.3 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 

 2.1 ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทาง

การศึกษา ตามความต้องการของ

โครงการ/กิจกรรม/กลุ่มสาระ 

 2.2 สรุปผลความต้องการวัสดุทาง

การศึกษา 

 2.3 เสนออนุมัติขอจัดซื้อ 

 2.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม

ระเบียบฯ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 

  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนิน

กิจกรรม 

ขั้นน ำผลไปพัฒนำ(A) 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้

ในครั้งต่อไป 

ต.ค. – ธ.ค.64 

 

 

 

 

 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค.-ส.ค.65 

 

 

ก.ย.65 

 

นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

 

 
 

5. งบประมำณ 
 จ านวน  50,064  บาท  
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์

ทางการศึกษา 

ครู นักเรียน และผู้ที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ ร้อย

ละ 80 

ประเมินความ

พึงพอใจ 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

น า ง ส า ว ดุ ษ ณี  

เนตรทิพย์ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ 
 7.2 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

  
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์   โทร. 0822902106 

 
 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พัฒนำครูและบุคลำกรในโรงเรียน   
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 3 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
******************************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545และ (ฉบับที่ 3) 
2553 นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคลรวมถึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วยการอ่าน การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนัง ข้อที่ 3 ที่ระบุไว้
ว่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู และยุทธศาสตร์
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับโรงเรียน              
วัดหนัง มีความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนการสอน 
  2.2 เ พ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายสอดคล้อง                         
กับความต้องการของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 
    2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร              
ร้อยละ 90 
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 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

    2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3  ประชุมกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1.    1. ส ารวจหลักสูตรที่ต้องการอบรม 
2.    2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่มาอบรม 

3. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ครูและบุคลากร 
4. ทางการศึกษาทราบเกี่ยวกับกิจกรรม 

การอบรม 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 
ประชุมอบรม 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 
 
 
 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
 
 
 
 
นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนำ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

4.     1. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ครูและบุคลากร 
5. ทางการศึกษาทราบเกี่ยวกับการอบรม 
6. ประชุมสัมมนา 
7.     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 
8. ประชุมสัมมนา 

กิจกรรมที่ 3 กำรส่งผลงำนเพื่อเลื่อนขั้น        
วิทยฐำนะ 
   1. ส ารวจรายชื่อบุคลากรที่ครบตามเกณฑ์ 
ก าหนดในการเลื่อนวิทยฐานะ 
   2. จัดท าเอกสารส่งไปยังหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
4 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นติดตำมและประเมินผล (A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. - ก.ย. 65 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน   19,876   บาท  
 
6.กำรติดตำมและประเมินผล 
  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
อบรมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
การจัดการเรียน 
การสอน 

ร้อยละ 90 ของคณะครู
และ 
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน มีความรู้ความ 
เข้าใจในการจัด 
การเรียนการสอน   

1. การส ารวจ 
2. ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบส ารวจ 
1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นางสาว 
รินทร์นภา  ตลาดเงิน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
อบรมประชุม 
สัมมนาภายนอกสถาน 
ศึกษา 

ร้อยละ 90 ของคณะครู
และบุคลา 
กรทางการศึกษาทุกคน 
มีการจัดการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย 
ตรงตามความต้องการ 
ของผู้เรียนและหลักสูตร 

1. การส ารวจ 
2. ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบส ารวจ 
1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นางสาว 
รินทร์นภา  ตลาดเงิน 

กิจกรรมที่ 3 การส่งผล
งานเพ่ือเลื่อนขั้น        
วิทยฐานะ 

การส่งผลงานเพ่ือเลื่อน
ขั้นวิทยฐานะ 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

นางสาว 
รินทร์นภา  ตลาดเงิน 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน / 0823284335 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   .................................. ........................... 
     (นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน )                   (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
           ต าแหน่ง  ครู คศ.1           ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียน  
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 3 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้าน                     
ของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ 
ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ              
บุคลากรายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอด                 
สู่ผู้เรียน   

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
  2.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       ร้อยละ 100   ของบุคลากรมีขวัญและก าลังใจเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 

บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน และมีความรักความผูกพัน               
ต่อโรงเรียน 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด  ระยะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

4 

ขั้นเตรียมกำร (P) 

   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นด ำเนินกำร (D) 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมกำรมอบรำงวัล
บุคคลำกรที่มำปฏิบัติงำนสม่ ำเสมอทำง
กำรศึกษำ 

1. ส ารวจข้อมูลบุคลากรในการมา 
ปฏิบัติงาน 

2. จัดท าเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึก 
ให้กับบุคลากร 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมสร้ำงขวญัก ำลังใจตำมวำระ

โอกำสต่ำงๆ 
    จัดกิจกรรมต่างๆตามโอกาสที่เหมาะสม 

- มอบรางวัลผลงานพัฒนาผู้เรียน 
- สังสรรค์บุคลากรเทศกาลปีใหม่ 
- อวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร 
- ช่วยเหลือเพ่ือนครู ครอบครัวบุคลากร 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 

การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 

   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ต.ค. – ธ.ค.64 

 

 

 

 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

ก.ค.65 – ก.ย. 65 

 

ก.ค.65 – ก.ย. 65 

 

 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

 

 

 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน 

 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

 กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  กิจกรรม
การมอบรางวัล
บุคคลากรที่มา
ปฏิบัติงานสม่ าเสมอ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 บุคลากรมี

ขวัญและก าลังใจดีขึ้น มี

ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน

และกัน มีความรักความ

ผูกพันต่อโรงเรียน 

ส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

นางสาวรินทร์นภา  

ตลาดเงิน 

กิจกรรมที่  2  กิจกรรม

สร้างขวัญก าลังใจตาม
วาระโอกาสต่างๆ 
 

ร้อยละ 100 บุคลากรมี

ขวัญและก าลังใจดีขึ้น มี

ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน

และกัน มีความรักความ

ผูกพันต่อโรงเรียน 

ส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

นางสาวรินทร์นภา  

ตลาดเงิน 

 

7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความสุข ความรัก ความผูกผัน ในการ
ท างานร่วมกันในองค์กร  
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน  โทร. 0823284335 

 
 

ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน )                   (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
           ต าแหน่ง  ครู คศ.1           ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
***********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยร่วมหารือกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง คุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร แห่งคุณธรรมโดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  โรงเรียนวัดหนังในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จึงได้น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระราชประสงค์ดังกล่าวมาด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพ่ือให้ นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี  รวมทั้งสร้างเครือข่าย                 
เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ของโรงเรียน ผ่านกิจกรรม                    
การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
     2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้               

       2.3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนดี              
ของสังคม 

    2.4 เพ่ือให้นักเรียนบันทึกไดอารี่ความดีที่ตนเองประทับใจ 
    2.5 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการกระท าความดี   
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 ร้อยละ 100 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ                     
ที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 

        โรงเรียนสถานด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร(P) 
  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร(D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ำยส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
   1.1 จัดกิจกรรม ค่ายยุวชนคนคุณธรรมใน
การปลูกฝัง ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการคือ  
 1) ความพอเพียง  
 2) ความกตัญญู 
 3) ความซื่อสัตย์สุจริต  
 4) ความรับผิดชอบ 
 5) อุดมการณ์คุณธรรมและ สอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน 
   1.2 ครูแกนน าร่วมกับผู้น าเยาวชนคน
คุณธรรมวางแผนและออกแบบการจัดค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม 
   1.3 ครูแกนน าร่วมกับผู้น าเยาวชนคน
คุณธรรมด าเนินการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
   1.4 จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม 

 
ต.ค. 64 – มี.ค.65 

 
นางสาวกาญจนา  พลค า 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำน
คุณธรรม 
   2.1 แต่ละห้อง เขียนโครงงาน เพื่อน าเสนอ
ต่อครูดูแล 
   2.2 ครูผู้ดูแลโครงงานในแต่ละห้อง  
ให้คะแนนน าและค าปรึกษาต่างๆ 
   2.3  ติดตามความคืบหน้าโครงงานของแต่
ละห้องเรียน 
   2.4 จัดแสดงผลงาน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 กิจกรรมที่ 3 ระดับขยับคุณธรรม 
      การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การความรู้คู่ความดี ด้วยนวัตกรรม คือ ระดับ
ขยับคุณธรรมการลงมือร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 
 - กิจกรรมกฎหนึ่งวาพาโรงเรียน 
    สะอาด 
 - กิจกรรมพร้อมเพรียงเรียงระดับ   
 - กิจกรรมช่วยกันคิดสะกิดอย่าสาย 
 - กิจกรรมสง่างาม ส.ว.น 
 - กิจกรรมกิริยางามงด มีมธุรสวาจา   
 - กิจกรรมพี่ดูแลน้องประคองปัญญา      
 - กิจกรรมจานเข้าที่ กินดี มีวินัย   

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 กิจกรรมที่ 4  1 คน 1 ภำระหน้ำที่คุณธรรม 
   4.1  ให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
   4.2  ชี้แจงหน้าที่ในห้องเรียนให้นักเรียน
ทราบ 
   4.3  มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนทุกคน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 

 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมอีสปอร์ตและเกม
ออนไลน์ 
มาตรการที่ 1  สร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบทั้งด้านบวกด้านลบของกิจกรรมอี
สปอร์ตและเกมออนไลน์ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

      1. ให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบของกิจกรรมอีสปอร์ตและเกมออนไลน์และ
สามารถประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนได้             
      2. จัดท าป้ายความรู้เรื่อง เรียนรู้ เข้าใจ        
อีสปอร์ตและเกมออนไลน์ 
      3.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่วงทาง
เว็บไซต์   facebook ของโรงเรียน 
      4. ส่งมาตรการประกาศ เรื่อง มาตรการ
และแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจาก
เรียนรู้ เข้าใจอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ 
ให้ผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ประจ าชั้น 
มาตรการที่ 2  ก ากับ ดูแลและเฝ้าระวังภัย
คุกคามที่แฝงมากับกิจกรรมอีสปอร์ตและเกม
ออนไลน์ 
       1. ติดตามดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ี 
แฝงมากับกิจกรรมอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ 
โดยผ่านประชุมออนไลน์ทุกวันจันทร์ร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยผู้อ านวยการ 
มาตรการที่ 3  พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน นักศึกษา 
      1. โรงเรียนใช้วิธีการสื่อสาร ดังนี้ 

-  กลุ่มไลน์โรงเรียน 
-  กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 
-  เว็บไซต์โรงเรียน 

           -  facebook 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของ
นักเรียน นักศึกษา   
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       1. จักกิจกรรมส่งเสริมที่หลายหลากเพ่ือ
เบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียน ได้แก่ 
กิจกรรมวันส าคญั กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรม
สัปดาห์อาเซียน  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “หนึ่งคน 
หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” 

3 
 
4 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
  นิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ(A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  52,000  บาท 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม 

การสังเกต -แบบสังเกต 
 

นางสาวกาญจนา               
พลค า 

2. กิจกรรมหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม 

นัักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม 

- การสังเกต 
- การประเมิน
ชิ้นงาน 
 

-แบบสังเกต 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

นางสาวธาดาทิพย์                
รักทอง 

3. กิจกรรมระดับขยับ
คุณธรรม 

นักเรีัยนร้อย 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมระดับขยับ
คุณธรรม 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

นางสาวอริยา  
 วัฒนก้านตง 

4. กิจกรรม 1 คน 1
ภาระหน้าที่คุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ภาระหน้าที่1คน1
คุณธรรม  

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

นางสาวสุวนันท์                 
สุทธิสา 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมอีสปอร์ตและ
เกมออนไลน์ 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอี
สปอร์ตและเกมออนไลน์ 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

นางสาวธาดาทิพย์                
รักทอง 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมากข้ึน                                                       
 7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม  
 7.3. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้จักหน้าที่ของตนเอง 
 7.4 นักเรียนมีแยกแยะระหว่างความดีและความชั่วได้  
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  โทร. 098 – 8319810 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................ 
     (นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง)           (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
          ต าแหน่ง  ครู คศ.2          ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
***********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 การปลูกฝังอบรมฝึกฝนนักเรียน ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  
อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน อยู่  ดู  ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า และ              
การปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติ                 
ในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข     
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 

2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียน เรื่อง  การกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น 
2.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 
       2)  นักเรียนพัฒนา เรื่อง การกิน  อยู่  ดู  ฟัง เพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
  3)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ  ได้อย่างมีคุณภาพ 
       2)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง   
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P)  
     1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
     1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D)  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ  
     1. การท าบุญตักบาตร 
     2. การแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
     3. การจัดป้ายนิเทศน์ 
     4. นิมนต์พระสงฆ์ 

 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตักบำตร 
     1. การซื้อของตักบาตร 
     2. การจัดเตรียมของตักบาตร 
     3. การท าบุญตักบาตร 
     4. นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 3 รูป 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฟังเทศน์ 
     1. นิมนต์พระสงฆ์ 
     2. จัดเตรียมดอกไม้และเครื่องไทยธรรม 
     3. จัดเตรียมปัจจัยถวายพระ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมครูพระสอนศำสนำ 
     1. นิมนต์พระสงฆ์ 
     2. จัดเตรียมน้ าปานะถวายพระ 
     3. จัดเตรียมห้องส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสอบธรรมสนำมหลวง 
     1. สมัครสอบออนไลน์ 
     2. จัดท าบัญชีห้องสอบ(สถ.4 ) 
     3. จัดพิมพ์บัญชีเรียกชื่อ (ศ.7) 
     4. จัดท าบัญชีรับใบตอบ (ศ.9) 

ม.ค.64 – พ.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

     5. จัดพิมพ์บัญชีรับใบตอบ (ศ.9) 
     6. จัดสอบ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมบันทึกควำมดี 
      จัดท าเล่มสมุดบันทึกความดีให้กับนักเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด 
 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริม       
อัตลักษณ์  29 ประกำร 
      จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 29 ประการของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

3 
 
4 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน   6,000   บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                 
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ประเมิน 
ความพัึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

กิจกรรมที่ 2             
กิจกรรมตักบาตร 

นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ตักบาตร 

ประเมิน 
ความพัึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

กิจกรรมที่ 3            
กิจกรรมฟังเทศน์ 

นักเรียนร้อยละ 100เข้า
ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ 

ประเมิน 
ความพัึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4                
กิจกรรมครูพระสอน
ศาสนา 

นักเรียนร้อยละ 100เข้า
ร่วมกิจกรรมครูพระ
สอนศาสนา 

ประเมิน 
ความพัึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

กิจกรรมที่ 5                
กิจกรรมสอบธรรม
สนามหลวง 

นักเรียนชั้นป.4 - ป.6 
ร้อยละ 80 สอบผ่าน
ธรรมสนาม 
หลวง 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
ความรู้ความ 
เข้าใจ 

นางสาวธาดาทิพย์       
รักทอง 

กิจกรรมที่ 6    
กิจกรรมบันทึกความดี 

นักเรียนร้อยละ 100 
บันทึกความดี 

ประเมิน    
ความพัึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นางสาวมนพร เอ่ียม
สอาด 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
ส่งเสริมส่งเสริมอัต
ลักษณ์  29 ประการ 
 

นักเรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมส่งเสริมส่งเสริม      
อัตลักษณ์  29 ประการ 
 

การสอบถาม 
และการส ารวจ 

แบบสอบถาม 
และแบบส ารวจ
การปฏิบัติ 
กิจกรรม 

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในตนเอง 
 8.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 8.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม  โทร. 097-170-9805 
 

 ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 .......................................................   ............................................................. 
         (นายวสิษฐ์  น้อยอุดม)            (นางสาวสุวรรรา  อ่อนแก้ว) 
            ต าแหน่ง ครู คศ.1           ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายกวีคม รัตนบุรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนเป็นสังคมแรก                
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย                  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                 
เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศั กดิ์ศรี                     
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด 4 
มาตรา 23(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ  
สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพ่ือ ปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดี               
ของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ 
จริงใจ ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความสามัคคี              
มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข               
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงด าเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่                 

ตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการท างานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน มีนิสัยความเป็นผู้น า และผู้ตาม            
ที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1)   นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
       2)   นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               
และประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเดินเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดป้ำยนิเทศส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียนวัดหนัง 

1. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ในการเลือกตั้ง
และการไม่ขายสิทธิขายเสียง 

2. จัดท าป้ายนิเทศเกี่ยวกับผู้ลงสมัครเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 

 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 
นายกวีคม รัตนบุรม 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลือกหัวหน้ำชั้นเรียน 
1. จัดกิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าชั้นเรียนในแต่

ละห้องเรียน 
2. ชี้แจงและมอบหมายหน้าที่แก่ หัวหน้า

และรองหัวหน้าชั้นเรียน  

เม.ย.65 – ก.ย. 65 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสภำนักเรียน 
1. ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานและ

คณะกรรมการสภานักเรียน 
2. คณะกรรมการคัดกรองผู้สมัครและ

ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้ง 
3. ด าเนินการหาเสียง และแถลงนโยบายต่อ

สาธารณะ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 นายกวีคม รัตนบุรม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด าเนินการเลือกตั้ง 
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
- ลงทะเบียนและรับบัตรเลือกตั้ง 
- เข้าคูหาเพื่อลงคะแนน 
- หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบ 
- คณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนน 

5. ประกาศผลการเลือกตั้ง 
6. แต่ตั้งประธานและคณะกรรมการสภา

นักเรียน 
3 
 
4 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นผลไปพัฒนำ (A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

เม.ย. – ก.ย. 65 
 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

 

5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

จัดป้ายนิเทศส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียนวัดหนัง 

นักเรียนร้อยละ 100 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนในการเลือกตั้ง

และตระหนักถึงการไม่

ทุจริตในการเลือกตั้ง  

การสอบถาม 

และการส ารวจ 

แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจ 

นายกวีคม รัตนบุรม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

เลือกหัวหน้าชั้นเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 

ตระหนักสิทธิในการ

ออกเสียงเพ่ือเลือกคนที่

มีความสามารถมาท า

หน้าที่ในการเป็นผู้น า 

 

การสอบถาม 

และการส ารวจ 

แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจ 

นายกวีคม รัตนบุรม 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

สภานักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 

เข้าร่วมกิจกรรมการ

เลือกตั้งประธานและ

คณะกรรมการสภา

นักเรียนและได้เรียนรู้

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

การสอบถาม 

และการส ารวจ 

แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจ 

นายกวีคม รัตนบุรม 

 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 7.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
 7.3 นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข  

 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายกวีคม รัตนบุรม  โทร. 081-492-6459 

 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
       (นายกวีคม  รัตนบุรม)            (นางสาวสวุรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร  ส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร 
แผนงำน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4  
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

********************************************************************************** 
1.  หลักกำรและเหตุผล   

ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนนั้นเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ประมาณการว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 1.2 ล้านคน บาดเจ็บและพิการกว่า 50 ล้านคน ในจ านวน
ดังกล่าวนี้ เป็นเด็กและเยาวชนจ านวนมาก และอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 90 เกิดกับผู้ใช้ รถจักรยานยนต์บนท้องถนน
แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ แล้วก็ตาม แต่จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต              
กลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ 

จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย             
ขณะขับขี่ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร             
จากผลการส ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า               
18 ปี เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน
ตัวเองขณะขับข่ี ดังนั้นจึงมีโอกาส เสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงข้ันพิการหรือเสียชีวิตได้ 

โรงเรียนวัดหนัง เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัย
จราจรขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษา
วินัยในการขับขี่  การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบติเหตุจราจรต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนัง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทในการขับขี่และ              
รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 

 2.2 เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุจราจร 
 2.3  เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนังสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที 
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3.  เป้ำหมำย  
 3.1เชิงปริมำณ (ผลผลิต) 
   1) ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนัง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาท             
ในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
   2) ร้อยละ 100 ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดหนัง เป็นแกนน า ร่วมกับนักเรียนในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุจราจร 

   3) ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนังสามารถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที 
 

 3.2เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
             1) ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนังปฏิบัติตามกฎราจร และคาดเข็มขัดนิรภัย สมหมวกนิรภัย
ขณะขับข่ี 
    2) สภานักเรียนโรงเรียนวัดหนัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทในการ 
ขับข่ีและเป็นนักเรียนแกนน าที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้ช่วยครูได้ 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.1 น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นางสาววัลภา จ านงค์ไว 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอำสำจรำจร 
 1. ฝึกอบรมอาสาจราจรนักเรียน (สภา
นักเรียน) 
2. นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร
นักเรียนช่วยครูดูแลจราจรในช่วงเช้า - เย็น 
บริเวณประตู 1 และประตู 3, 4 

 
ม.ค.65 – มิ.ย. 65 

 

 
นายกวีคม  รัตนบุรม 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยใน
โรงเรียน 
1. ส่งหนังสือติดต่อวิทยากร(เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เขตจอมทอง) 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

ม.ค.65 – มิ.ย. 65 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3. ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร มารยาทในการขับข่ีและรู้จักวิธีการ
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ การรู้จัก
วิธีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และรู้
วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้มี
ความปลอดภัย 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 
1. ศึกษากรมธรรม์จากบริษัทประกัน 
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น 
3. จัดท ารายชื่อนักเรียนและบุคลากรเพ่ือจัดท า
ประกัน 
4. ติดต่อสถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ
ประกันอุบัติเหตุได้ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 
สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
6.  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมอาสาจราจร 

ร้อยละ 100 ของครูและ

นักเรียนโรงเรียนวัดหนัง 

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

จราจร มารยาทในการขับ

ขี่และรู้จักวิธีการป้องกัน

ตัวเองขณะขับขี่

ยานพาหนะ 

สอบถาม และ

ส ารวจ 

แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจ 

นายกวีคม  รัตนบุรม 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมป้องกัน

อุบัติภัยในโรงเรียน 

 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน

โรงเรียนวัดหนัง  มีความรู้

เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

อุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน  

สอบถาม และ

ส ารวจ 

แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจ 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 

 

กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมประกัน

อุบัติเหตุนักเรียน 

 

ร้อยละ 100 ของครูและ

นักเรียนโรงเรียนวัดหนัง 

สามารถใช้สิทธิประกัน

อุบัติเหตุได้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1ครูและนักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
 7.2เกิดแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาววัลภา  จ านงค์ไว   โทร. 081 – 9479524 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 .................................................      ................................................... 
    (นางสาววัลภา  จ านงค์ไว)         (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว)               
                 ต าแหน่ง  ครู คศ.1            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร  □   ใหม ่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
*********************************************************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ. 2553   หมวด 1  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้    
อย่างมีความสุข  นั่นหมายถึงการจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้พร้อม
ก่อนที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล ประกอบกับปัจจุบันพบว่านักเรียนไม่สนใจเรียน เรียนอ่อน คุณภาพ        
ไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ลูกแยกกันอยู่ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองท างานในโรงงานจึงต้องออกไปท างานตั้งแต่เช้ากลับบ้านเย็น 
เข้าท างานเป็นกะเป็นเวลา ท าให้ผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนมีเวลาไม่ตรงกัน ผู้ปกครองปล่อยให้นักเรียน                    
อยู่ตามล าพังดูสื่อที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีการเลียนแบบพฤติกรรมสื่อที่ไม่เหมาะสม  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  โรงเรียนวัดหนังจึงได้ด าเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
ขึ้นเพ่ือติดตาม  แก้ปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม                
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอ่ืนๆได้ดี  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย             
สังคมและสติปัญญา  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่ายๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 2.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของนักเรียน สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
ได้อย่างทั่วถึง 

 2.4 เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน 
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 2.5 เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 2.6 เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน 
 2.7 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ

ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต) การด าเนินงานตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ                   
จนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
   1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2. จัดเตรียมแบบฟอร์มในการออกเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน 
       - ระเบียนสะสม 
       - แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
   3. ประชุมครูที่เกี่ยวข้องทราบ 
   4. ครูประจ าชั้นประสานงานกับนัดหมาย 
ผู้ปกครองเพ่ือด าเนินการเยี่ยมบ้าน 
   5. ออกเยี่ยมบ้านพร้อมเตรียมเอกสาร 
การบันทึก 
   - สืบค้นข้อมูลพื้นฐานและที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - บันทึกข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 
นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

   - ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทาง 
พัฒนา/หรือแก้ปัญหานักเรียน 
   6. ครูประจ าชั้นวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
รายงานการเยี่ยมบ้าน 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
   1. จัดเตรียมแบบฟอร์มรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
      - SDQ      
      - แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
      - แบบส่งต่อ  
   2. ประชุมครูที่เกี่ยวข้องทราบ 
   3. ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรม ดังนี้ 
       - รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
       - การคัดกรองนักเรียน 
       - ส่งเสริมนักเรียน 
       - การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
       - ส่งต่อ  
    4. ครูประจ าชั้นร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
หาแนวทางพัฒนา/หรือแก้ปัญหานักเรียน  
    5. ครูประจ าชั้นวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
รายงานการคัดกรองนักเรียน 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทุนกำรศึกษำ 
   1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น 
   2. รวบรวมรายชื่อทุนการศึกษาแต่ละ
ประเภท จากองค์กรรัฐและเอกชน 
   3. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ได้รับทุนแต่ละประเภท 
   4. ระดมทุนการศึกษาจากองค์กรรัฐและ
เอกชน  
   5. คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองนักเรียน
ที่ได้รับทุนแต่ละประเภท 
 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 
 

นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1                 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองนักเรียน กับ
โรงเรียนในการส่งเสริม
นักเรียน ร้อยละ100 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. แบบ 
สอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 

กิจกรรมที่ 2                 
กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการคัดกรอง
นักเรียน 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. แบบ 
สอบถาม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม
(SDQ) 

นางสาวอรณิชา  นันท
พฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 3                 
กิจกรรมทุนการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100               
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

1. ส ารวจ 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
 

1. แบบ 
ส ารวจ 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
 7.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ ความสามารถพัฒนาทาง
อารมณ์และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม 
 7.3 นักเรียนรู้วิธีการป้องกันอุบัติภัย อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการเผชิญเหตุการณ์อุบัติภัยอย่างมีสติและ
เอาตัวรอดได้ 
 7.4 เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียน 
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8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์  โทร. 086-9371988 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์)            (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
           ต าแหน่ง ครู คศ.1                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  🗹  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง             
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง  และ                 
ความมั่นคงของประเทศ 
 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท              
ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ                    
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
 โรงเรียนวัดหนัง จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิ จกรรมโพธิสัตย์น้อย                
และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพ่ือป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข              
ในสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อบายมุขและลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่พ่ึงพายาเสพติดและไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และปกป้องตัวเองได้ 
2.3 กระตุ้นให้นักเรียนหันมาตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วมรณรงค์ 

เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ 
2.4 เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การเผยแพร่และแนะน า การควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค์            

เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1) นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมกรรมห้องเรียนสีขาว  
       2) นักเรียน ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ 
  3) นักเรียน ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพ่ือการงดหล้าและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์                
ทุกชนิด 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยและสามารถน าตนเองหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและอบายมุขได้ 

2)   นักเรียนตระหนักในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วมรณรงค์การลด/ละ/เลิกการสูบ  
       3)   นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

   1.3 ประชุมคณะกรรมการเดินเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 

1. ครูประชั้นคัดเลือกนักเรียนเพ่ือมอบหมาย
หน้าที่ 

2. ออกหนังสือค าสั่งนักเรียนที่ท าน้าที่เป็น
หัวหน้าห้อง และรองทั้ง 4 ฝ่าย 

3. นักเรียนแต่ละห้องจัดท าป้ายนิเทศ
โครงสร้างห้องเรียนสีขาวและโทษภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและอบายมุข 

 
ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 
นายกวีคม รัตนบุรม 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ 
1. ก าหนดนโยบาย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
2. การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ สถานศึกษา

ปลอดบุหรี่ 
3. การแทรกเรื่องบุหรี่ลงในการเรียนการสอน

และกิจกรรมนอกหลักสูตร 
3.1 ประชาสัมพันธ์ ครูผู้สอนประจ า

รายวิชาแทรก เรื่องโทษ,พิษภัยของบุหรี่ และ

ม.ค.65 – ก.ย. 65 
 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความตระหนักถึงบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ควร
เกี่ยวข้อง 

3.2 ครูผู้สอนประจ ารายวิชาด าเนินการ
แทรกเรื่องโทษ,พิษภัยของบุหรี่ และสร้างความ
ตระหนักถึงบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง 
      3.3 จัดวันงดสูบบุหรี่โลก 

4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
       4.1 การคัดกรอง ป้องกัน และติดตาม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

4.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ ให้
ค าปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ติดตามผล 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโพธิสัตย์น้อย 
1. คัดเลือกนักเรียนแกนน าในการด าเนิน

กิจกรรม 
2. ให้ความรู้และฝึกฝนนักเรียนแกนน า 
3. แจ้งรูปแบบการท ากิจกรรมแก่นักเรียน

แกนน าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมโพธิสัตย์น้อย 

เม.ย.65 – ก.ย. 65 
 

นายกวีคม รัตนบุรม 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

4 ขั้นผลไปพัฒนำ (A) 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง 
 

 
 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  1,500  บาท  
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 

นักเรียนร้ัอยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 

ประเมัินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นายกวีคม รัตนบุรม 

กิจกรรมที่ 2 
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
และวันงดสูบบุหรี่โลก 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับความรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรม
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
และวันงดสูบบุหรี่โลก 

1.การสอบถาม 
2.การสังเกต
พฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นายอนุชิต  แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
โพธิสัตย์น้อย 
 

นักเรียน ร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์
เพ่ือการงดหล้าและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด 

1.การสอบถาม 2.
ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสอบถาม 2 
.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นายกวีคม รัตนบุรม 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของ เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย 
 7.2 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังหลาย 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง  โทร. 098-831-9810 
 
 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
        (นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง)           (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    สัมพันธ์ชุมชน     
กลุ่มบริหำรงำน  งานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 1 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 5 

ลักษณะของโครงกำร   🗆  ใหม่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

**********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว  
ชุมชน  องค์กรชุมชน   องค์กรปกครองท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา                  
สถานประกอบการ  และ สถาบันสังคมอ่ืน   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้                 
ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการอบรม  มีการแสวงหาความรู้   ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา                 
และวิทยาการต่างๆ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ชุมชน 
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ร่วมมือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนเพื่อสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
  2.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       1) ร้อยละ 100  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา        
    2) ร้อยละ 100  ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1) โรงเรียนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี      

2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ  และเชื่อม่ันในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร  (P) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ         
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. – ธ.ค.64 
 

นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมกำรประชุม
คณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวัดหนัง 
  1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
  2.ท าวาระการประชุม 
  3.ก าหนดเวลาการประชุม 
  4.จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดหนัง 

 
ต.ค. 64– มี.ค.65 

 

 
นางสาวสุวนันท์   สุทธิสา 

 

 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน
วัดหนัง 
  1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
  2.ท าวาระการประชุม 
  3.ก าหนดเวลาการประชุม 
  4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 64– มี.ค.65 
 

นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
 

 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
  1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
  2.ท าวาระการประชุม 
  3.ก าหนดเวลาการประชุม 
  4. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 64– มิ.ย .65 
 

นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน 
 

 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมกำรประชุมเครือข่ำย
ผู้ปกครองนักเรียน 
  1.จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

ต.ค. 64– มิ.ย .65 
 

นางสาวณฐมน โกบุตร 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  2.ท าวาระการประชุม 
  3.ก าหนดเวลาการประชุม 
  4.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ  (A) 
   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวัดหนัง 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองและครูมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 

ประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดหนัง 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนังส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

นางสาวรินทร์นภา                 
ตลาดเงิน 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

ผู้ปกครองร้อยละ 100 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

ประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

นางสาวอังศนา                
เหล็กสูงเนิน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 

ประเมินความ
พึงพอใจ 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

นางสาวณฐมน โกบุตร   

 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
 7.2 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน  โทร. 0823284335 

 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน )                   (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.1           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง     

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    โรงเรียนธนำคำร 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่  2 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกมลดา   น้อยพลี 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                         
บรมนาถบพิตร โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาท ไม่ฟุ่มเฟือย ค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน              
ในการด ารงชีวิต ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกใน ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์
ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยม                
ทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย                      
ในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับการ ด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้
เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน  โครงการรักษ์จึงเป็นโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงินมีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน การออม เห็นคุณค่าของการออม 
มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้ เงิน รู้จักการออม 
รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                      
อย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนวัดหนังได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักษ์การออม  
มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ  รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  มีการออมเงิน  จึงได้จัดท าโครงการรักษ์การออม
กับนักเรียนทุกระดับชั้น  อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  ประหยัด  อดออม 

2.2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมเงินอย่างเป็นระบบ 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -6  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์การออมร้อยละ 100 
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 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   นักเรียนโรงเรียนวัดหนังทุกคนมีนิสัยรักษ์การออม ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
อย่างเป็นระบบ 
  2)  นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ ใช้                             
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – ธ.ค. 65 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์กำรออม 
  1. ให้ความรู้/ประโยชน์ในการออมเงินใน
อนาคต 
  2. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมรักษ์การออม
แก่นักเรียน 
  3.นักเรียนออมเงินทุกวัน ขั้นต่ าวันละ 5 บาท 

 
ต.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

 
นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

 กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมฝึกทักษะอำชีพ
เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนธนำคำร 
  1. ให้ความรู้นักเรียนที่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่
ธนาคารเกี่ยวกับหลักการท างานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. อธิบายหลักการท างานและสาธิตขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ 
  3. นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

3 
 
4 

ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   นิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 
   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

ก.ค. – ก.ย. 65 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 
 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 
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5. งบประมำณ 
 จ านวน  2,000  บาท  
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมรักษ์การ

ออม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่  1 -6  ได้เข้าร่วม

กิจกรรมรักษ์การออม ร้อย

ละ 100 

1. การบันทึกการ

ออมเงินของนักเรียน 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

1. แบบบันทึก

การออมเงิน 

2. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวกมลดา 

น้อยพลี 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมฝึกทักษะ

อาชีพเจ้าหน้าที่

โรงเรียนธนาคาร 

นักเรียน ที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร

มีทักษะอาชีพในการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

1. การประเมินการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

1. แบบประเมิน

การปฏิบัติ

หน้าที่ 

นางสาวกมลดา 

น้อยพลี 

 

7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์การออม 
 7.2 นักเรียนมีอุปนิสัยความพอเพียง  รู้จักประหยัด  อดออม  มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและออมเงิน
อย่างเป็นระบบ 

 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวกมลดา  น้อยพลี   เบอร์โทร  062-5166251 

 

 ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวกมลดา   น้อยพลี)            (นางสาวสวุรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 3 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิดารัตน์   สมธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ                     
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง                
ให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ  

โรงเรียนวัดหนังจึงได้จัดท า “โครงการ ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง” ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติจริงได้ 

2.2 เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน                         
ได้อย่างเหมาะสม 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  100 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิด
อุปนิสัย พอเพียง 
       2)  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญา                      
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
 1.1 เสนอโครงการเพ่ือรออนุมัติ 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.- ธ.ค. 64 
 

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษ์กำรออม 
 1. ให้ความรู้/ประโยชน์ในการออมเงินใน
อนาคต 
 2. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรักษ์การออม
แก่นักเรียน 
    3. นักเรียนออมเงินทุกวัน  ขั้นต่ าวันละ 5 
บาท 

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
นาวสาวกมลดา น้อยพลี 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 
 1. มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง
การจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายโดย
สอดแทรกในบทเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ประหยัดอดออม 
 2. สร้างแบบฟอร์มการจดบันทึกบัญชี
รายรับรายจ่าย 
 3. ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม  

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว 
ปลอดสำรพิษ 
    1. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบ 
 2. จัดเตรียมดิน 
 3. ลงมือปฏิบัติและดูแลรักษา 
 4. น าผลผลิตจ าหน่าย 
 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายณัฐชนน มานะกิจ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพำะเห็ด 
 1. ปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือน 
 2. จัดหาซื้อก้อนหัวเชื้อเห็ดภูฐานและวัสดุ
อุปกรณ์ 
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลโรงเรือน 
 4. เก็บเก่ียวผลผลิตและจัดจ าหน่าย 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม ท ำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภำพ 
 1. จัดเตรียมสถานที่ ส่วนผสมและอุปกรณ์ 
 2. จัดท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 
 3. น าผลผลิตที่ได้ไปใช้ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาววัลภา จ านงค์ไว 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เม.ย. - ก.ย.65 นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 
    สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป 

ก.ค. - ก.ย.65 นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  11,000  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

รักษ์การออม 

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 

ร้อยละ100 เข้าร่วม

กิจกรรมรักษ์การออม 

1.การบันทึก

การออมเงิน  

2.การสังเกต

พฤติกรรม 

1.แบบบันทึก

การออมเงิน  

2.แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวกมลดา 

น้อยพลี 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

บัญชีครัวเรือน 

นักเรียนร้อยละ 80 

บันทึกบัญชีรายรับ

รายจ่ายได้ถูกต้อง 

แบบบันทึก

บัญชีรายรับ

รายจ่าย 

แบบประเมิน

ชิ้นงาน 

นางสาวอริยา 

วัฒนก้านตง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

ปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพิษ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้

เรียนรู้วิธีการปลูก การ

ดูแล เก็บผลผลิตของผัก

สวนครัว 

1.การสังเกต

พฤติกรรม  

2.การท าบัญชี

รายได้ 

1.แบบสังเกต

พฤติกรรม  

2.บัญชีรายได้ 

นายณัชชนน 

มานะกิจ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม

เพาะเห็ด 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้

เรียนรู้วิธีการดูแล เก็บ

เห็ดและจ าหน่ายเห็ด

ให้แก่ผู้ปกครอง 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาวอริยา 

วัฒนก้านตง 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

ท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย

ชีวภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้

เรียนรู้วิธีการเตรียมวัสดุ 

ส่วนผสม ขั้นตอนการ

ท าและการน าไปใช้ 

การสังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นางสาววัลภา 

จ านงค์ไว 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดอุปนิสัย 
พอเพียง 
 7.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม    โทร. 080-6767065 
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 ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม   
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
***************************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 โรงเรียนเป็นสถานที่เพาะบ่ม ปลูกฝังค่านิยม  อบรมสั่งสอนนักเรียนให้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่เป็นสิ่งส าคัญ  และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม 
การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย               
ของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ  
ในการจัดกิจกรรม  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานเพ่ือให้เอ้ือต่อการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้ เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมี                        
แหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มี                     
ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์  ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนวัดหนังขึ้น  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอ
กับความต้องการของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียน มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้อาคารสถานที่  อาคารประกอบ  และสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน                  

อย่างมีคุณภาพ 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
        1. ร้อยละ 100  ของโรงเรียนมีการดูแลห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด                 
และปลอดภัย   

       2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้                     
ของนักเรียน   

 3. วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้รับการตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ร้อยละ 100 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 

 1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศ                  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

          2. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัย                  
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

          3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร(P) 
  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.64 – ธ.ค.65 นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

2 ขั้นด ำเนินกำร(D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
  -ส ารวจวัสด/ุอุปกรณ์ท่ีช ารุด  
  -ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ 

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ 
    - ตัดหญ้าบริเวณสนามและรอบๆอาคาร
เรียนจัดตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ 
    - จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร
ส านักงาน 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
  นิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  

ก.ค. - ก.ย.65 นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ(A) 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป             

ก.ค. - ก.ย.65 นายวสิษฐ์ น้อยอุดม 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  39,740  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปรับปรุง 
ซ่อมแซม วัสดุ/อุปกรณ์ 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน  

ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  
น้อยอุดม 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

นายวสิษฐ์  
น้อยอุดม 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการท ากิจกรรมได้ 
 7.3 นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม โทร. 063 – 8916154 
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    ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
          (นายวสิษฐ์  น้อยอุดม)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
            ต าแหน่ง  ครู คศ.1              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    บริหำรจัดกำรขยะและพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2  

ลักษณะของโครงกำร   🗆   ใหม ่  ☑  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

***********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ  ภาคส่วนต่างๆ                      
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนวัดหนัง  จึงด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียน                
มีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รู้จักส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการรู้จักลดขยะ  แยกขยะ  ก าจัดขยะ  การน ากลับมาใช้ใหม่  การท าปุ๋ยชีวภาพโดยใช้             
หลัก 5Rs เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชนเพ่ือประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน                   
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการลดขยะ แยกขยะ ก าจัดขยะ และการจัดเก็บขยะโดยใช้หลัก 5 Rs   
                 อย่างถูกวิธี 
 2.3  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
  1)  นักเรียนร้อยละ  100 รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

  2)  นักเรียนร้อยละ  100 รู้จักวิธีลดขยะ  แยกขยะก าจัดขยะ  และการจัดเก็บขยะโดยใช้ 
หลัก 5 Rs  อย่างถูกวิธี 
  3)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
  1)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

  2)  นักเรียนทุกระดับชั้นเห็นความส าคัญของลดขยะ  แยกขยะก าจัดขยะ  และการจัดเก็บขยะ   
โดยใช้หลัก 5 Rs อย่างถูกวิธี   
  3)  นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P)  
1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค.64 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D)  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรจัดกำรขยะเพื่อ
โลกสวย 
    1. กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
จัดการขยะเพ่ือโลกสวย ด้วยหลัก  5R 
    2. การให้ความรู้การคัดแยกขยะ 

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
นายอธิธนทัศน์ อาจะ 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้คุณค่ำพรรณไม้ 
    1. พิมพ์ป้าย QR code ติดต้นไม ้

    2. กิจกรรมนกัเรียนเรียนรู้พันธุไ์ม้ดว้ย 
เทคโนโลย ี

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงำน 
    1. กิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก 
    2. กิจกรรมปลูกใจรักษ์น้ า 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายอธิธนทัศน์ อาจะ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเติบโตเร็วไวยิ่งใส่ยิ่งดี 
    1. กิจกรรม  EM ball 
    2. กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
    3. กิจกรรมท าปุ๋ยใบไม้ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมธนำคำรขยะ 
    1. การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวมรวบขยะ 
    2. การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้วิธีคัด 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
    1. ด าเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ให้
ความรู้กับนักเรียน 
    2. ด าเนินการแต่งตั้งนักเรียนดูแล 
รับผิดชอบพืชผักสวนครัว 
    3. เก็บเก่ียวผลผลิตและจัดสรรน าไปใช้ 
ประโยชน์ตามเป้าหมาย 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายณัฐชนน มานะกิจ 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเพำะเห็ด 
    1. ปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือน 
    2. จัดซื้อก้อนหัวเชื้อเห็ดและวัสดุอุปกรณ์ 
    3. แบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลโรงเรือน 
    4. เก็บเก่ียวผลผลิตและจัดจ าหน่าย 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง 

 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมลดใช้ถุงพลำสติก 
    1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษขยะท่ีเป็น 
ถุงพลาสติก 
    2. สภานักเรียนรณรงค์ให้นักเรียนเลิกใช้ 
ถุงพลาสติก 
    3. นักเรียนใช้ถุงผ้าใส่อุปกรณ์ส่วนตัวทุก
คน  
    4. โรงเรียนก าหนดนโยบายในการงดใช้ 
ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน ได้แก่ วันจันทร์ 
และวันศุกร์ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายกวีคม รัตนบุรม 
 

 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
    1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
    2. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 
    3. กิจกรรมเดินรณรงค์ 
    4. กิจกรรมกิจกรรมประกวดแต่งค าขวัญ 
และเรียงความวันสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C)  
    นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการดาเนิน
กิจกรรม 

เม.ย. - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
    สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการและ  
น าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป             

ก.ค. - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 
 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  12,800  บาท 
  
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
การจัดการขยะ 
เพ่ือโลกสวย 
 

นักเรียนร้อยละ 100 รู้จัก
การคัดแยกขยะโดย 
ใช้หลักการ 3Rs รู้จัก 
ประโยชน์และโทษของ 
ขยะแต่ละประเภท และน า 
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นายอธิธนทัศน์ อาจะ 
 

กิจกกรมที่ 2 กิจกรรม
เรียนรู้คุณค่า 
พรรณไม้ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้คุณค่า
พรรณไม้และได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ  

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ  

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 

กิจกรรมที่  3 กิจกรรม
ร่วมใจลดใช้ 
พลังงาน 
 

นักเรียนร้อยละ 100 รู้จัก
การใช้พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานน้ าอย่างประหยัด 

-ประเมิน 
ความพึงพอใจ  

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ  

นายอธิธนทัศน์ อาจะ 
 

 

กิจกรรมที่  4 กิจกรรม
เติบโตเร็วไว 
ยิ่งใส่ยิ่งดี 
 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมเติบโตเร็วไว
ยิ่งใส่ยิ่งดีและได้รับ 
ความรู้จากการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ  

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ  

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรม
ธนาคารขยะ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
และได้รับความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ  

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ  

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
ปลูกผักสวนครัว 
 

นักเรียนร้อยละ  100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผัก
สวนครัวและได้รับความรู้ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. สังเกต 
พฤติกรรม 
2. ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
2. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นายณัฐชนน มานะกิจ 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
เพาะเห็ด 
 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้วิธีการดูแล เก็บเห็ด
และจ าหน่ายเห็ดให้แก่
ผู้ปกครอง 

สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

นางสาวอริยา วฒันกา้นตง 

กิจกรรมที่ 8            
กิจกรรมลดใช้
ถุงพลาสติก 

นักเรียน ร้อยละ  100  ใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

นายกวีคม รัตนบุรม 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
 

นักเรียน  ร้อยละ  100  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 

 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
 7.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการลดขยะ แยกขยะ ก าจัดขยะ และการจัดเก็บขยะโดยใช้หลัก 5 Rs   
               อย่างถูกวิธี 
 7.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการขายขยะและจากกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว   
                และกิจกรรมเพาะเห็ด 
 7.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการในชีวิตประจ าวัน 
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  โทร. 082-2797859 
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 ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ............................................................. 
     (นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้)            (นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง ครู คศ.1                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร             ส่งเสริมโภชนำกำรที่ดีมีประโยชน์ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน              
ในโรงเรียน เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียน                 
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย                     
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   
          ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนัง ได้จัดท าโครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดีมีประโยชน์ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 

  2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย 
             2.3 เพ่ือลดเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)         
                1)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 

      2)  นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย              
ร้อยละ 100 
                3)  นักเรียนมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ลดน้อยลง 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1) นักเรียนโรงเรียนวัดหนังได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วนทุกคน  

      2) นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย 
       3) นักเรียนโรงเรียนวัดหนังมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ลดน้อยลง 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค.64 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
โภชนำกำร 
   2.1 แจ้งให้ครูประจ าชั้นจัดบอร์ดห้องเรียน 
   2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 

 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมโปรแกรม  Thai School Lunch 
  2.1 จัดเมนูรายการอาหารกลางวัน
ประจ าวันส าหรับนักเรียน 
  2.2 ประชุมชี้แจงรายการอาหารนักเรียนกับ
คณะครูที่รับผิดชอบ 
  2.3 ก าหนดวัน เวลา 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   ติดตามและประเมินผล 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 
     สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป             

ก.ค. - ก.ย.65 นางบุญยิ่ง พรมจารีย์ 

 
 

5. งบประมำณ 
 จ านวน 1,000 บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการ 

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 100 

นักเรียนรู้จักเลือก

รับประทานอาหารที่มี

คุณค่า ถูกหลัก

โภชนาการ และความ

ปลอดภัย 

1. การสอบถาม 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

 

1. แบบ 

สอบถาม 

2. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

นางบุญยิ่ง 

พรมจารีย์ 

 

กิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมการจัดเมนู

รายการอาหารตาม

โปรแกรมThai School 

Lunch 

นักเรียนร้อยละ 100

ได้รับสารอาหารตาม

หลักโภชนาการอาหาร 

1. การสอบถาม 

2. การสังเกต

พฤติกรรม 

 

1. แบบ 

สอบถาม 

2. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

นางบุญยิ่ง 

พรมจารีย์ 

 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดหนังได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วนทุกคน        
 7.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนังมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ลดน้อยลง 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์  โทร. 087-0162271 

 
                  ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
        (นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์)          (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
          ต าแหน่ง  ครู คศ.2             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายอนุชิต  แว่นจันลา 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนงานโครงการส าคัญ ข้อ 5.3 แผนงาน
การลดพฤติกรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ ข้อ 1) สร้างทัศนคติที่ดี             
ต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยก าหนดให้ความรอบรู้              
ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายที่ 3 ด้าน                   
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาตรการและแนวทางการด าเนินการด าเนินการ 
ข้อ 2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียน ข้อ 2.2.2 สถานศึกษา ข้อ (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ข้อ (7) 
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการการมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง จึงมีความส าคัญต่อนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่ ง                        
เพราะสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจะเกี่ยวข้องกับอาหารและการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพทุกด้าน            
ของตนเองได้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้และสุขภาพอนามัย
ของผู้เรียน  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  และการให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่างๆ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ฉะนั้น โรงเรียนวัดหนังจึงด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น              
เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ 

ได้มากขึ้น 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์การวัดการเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   

1)  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ด้วยการออกก าลังกาย การตรวจ
สมรรถภาพทางกาย และการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

2)  นักเรียนมีสัดส่วนความสูงเทียบกับน้ าหนักท่ีสมส่วน  
3)  นักเรียนหญิงได้รับการก าจัดเหา 

  4)  นักเรียนมีบุคลิกภาพดีข้ึน รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  5)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน 

 6)  นักเรียนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
 7)  นักเรียนสามารถป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 8)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสามารถขยายผลไปยังชุมชน 

 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   นักเรียนทุกคนได้รับการสง่เสริมการมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน  
       2)   นักเรียนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ 

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน
ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - ธ.ค.64 
 

นายอนุชิต แว่นจันลา 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกก ำลังกำย 
1. แจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรมแก่นักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ทุกเช้าวันพฤหัสบดี 

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
นายอนุชิต แว่นจันลา 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ
นักเรียน 
    1.  ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน
ก่อนท ากิจกรรม 
    2. ประสานงานวิทยากรในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนจากส านัก

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นายอนุชิต แว่นจันลา 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพ่ือส่งต่อกรมพลศึกษา
ต่อไป 
    3. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ชั้น ป.1-6 

 กิจกรรมที่ 3 สูงดีสมส่วน 
    1. ประสานงานวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัยเรียนและพิษภัย
ของโรคอ้วน 
    2. แจ้งรูปแบบการท ากิจกรรมแก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    3. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยเรียน
และพิษภัยของโรคอ้วน 
    4. จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา    
ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นายอนุชิต แว่นจันลา 

 กิจกรรมที่ 4 สวยใสไร้เหำ 
   1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เป็นเหา 
   2. จัดกิจกรรมก าจัดเหากับนักเรียนหญิงที่         
เป็นเหาทุกคน 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นางสาวพุทธรัตน์  
เขียมสันเทียะ 

 กิจกรรมที่ 5 ฟันสวยย้ิมใส 
   1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
   2. ประสานงานครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาใน 
การให้ความรู้ความเข้าใจในการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี 
   3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในช่วงกิจกรรม
หน้าเสาธงเก่ียวกับการแปรงวันอย่างถูกวิธี 
   4. จัดกิจกรรมประกวดฟันสวยยิ้มใส  
     1) ตรวจฟันก่อนท ากิจกรรม 
     2) ตรวจฟันหลังท ากิจกรรม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

     3) กิจกรรมระบายสีภาพ ตอบค าถาม 
และแต่งค าขวัญ   
     4) มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีสุขภาพฟันดี 

 กิจกรรมที่ 6 ปฐมพยำบำล 
   1. รับสมัครนักเรียนเป็นพยาบาลน้อยใน 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน 
   2. จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
ครู บุคลากร และนักเรียนพยาบาลน้อย 
   3. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู 
บุคลากร 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นางนันทพร แก้วกัญญาติ 

 กิจกรรมที่ 7 ขบวนกำรพิชิตยุง 
   1. ก าจัดยุงด้วยการฉีดพ่นควันสารเคมี โดย 
ส านักงานเขตจอมทอง กทม. 
   2. ให้ความรู้แก่นักเรียน บุคลากร และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
   3. รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
   4. ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และส ารวจค่า
ดัชนีลูกน้ ายุงลายในสถานศึกษา เดือนละ 1 
ครั้ง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์ 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 
   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ค. - ก.ย.65 นายอนุชิต แว่นจันลา 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A)  
    สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้ง
ต่อไป 

ก.ค. - ก.ย.65 นายอนุชิต แว่นจันลา 

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  12,500  บาท  
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

การออกก าลังกาย 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้

ร่วมการออกก าลังกาย

ตามความเหมาะสม 

การสังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นายอนุชิต  

แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

ทดสอบสมรรถภาพ

นักเรียน 

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ร้อยละ 

100 ได้รับการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กาย 

 

แบบทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กาย 

นายอนุชิต  

แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

สูงดีสมส่วน 

นักเรียนที่มีรูปร่างไม่สม

ส่วน ร้อยละ 100 จะ

ได้รับการพัฒนาให้มี

รูปร่างที่สมส่วนตามวัย 

การชั่งน้ าหนัก

และวัดส่วนสูง

ของนักเรียน 

 

แบบบันทึกการชั่ง

น้ าหนักและวัด

ส่วนสูงของ

นักเรียน 

นายอนุชิต  

แว่นจันลา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม

สวยใสไร้เหา 

นักเรียนหญิงร้อยละ 

100 ได้รับการก าจัดเหา 

1. การบันทึก

สถิติจ านวน

นักเรียนที่ได้รับ

การก าจัดเหา 

2. การติดตาม

ร่องรอยของโรค

เหาหลังได้รับ

การก าจัดเหา 

1. แบบบันทึก

รายชื่อนักเรียนที่

เป็นโรคเหา 

2. แบบบันทึกการ

ติดตามร่องรอย

ของโรคเหาหลัง

การก าจัดเหาของ

นักเรียน 

นางสาวพุทธ

รัตน ์

เขียมสันเทียะ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

ฟันสวยยิ้มใส 

1. นักเรียน ร้อยละ 

100 มีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแลรักษา

ความสะอาดของช่อง

ปากและฟัน 

2. นักเรียน ร้อยละ 

100 รู้จักและเข้าใจ

ขั้นตอนการแปรงฟัน

อย่างถูกวิธี 

1. การสอบถาม

การแปรงฟัน

ของนักเรียน 

2. การตรวจฟัน

เบื้องต้นของ

นักเรียนก่อน

และหลังเข้า

ร่วมกิจกรรม 

1. แบบสอบถาม

การแปรงฟันของ

นักเรียน 

2. แบบบันทึกผล

การตรวจฟัน 

นายกฤษฎา 

วัฒนศิลป์ 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม

ปฐมพยาบาล 

1.นักเรียนร้อยละ 100 

มีความรู้ทักษะการ

แก้ไขปัญหาสุขอนามัย

เบื้องต้น 

2.นักเรียนร้อยละ 100 

ได้รับการปฐมพยาบาล 

หากมีอาการบาดเจ็บ

สาหัสจะได้รับการส่งต่อ

ยังโรงพยาบาล 

การบันทึกสถิติ

การปฐม

พยาบาล 

1. แบบบันทึกการ

ใช้ห้องพยาบาล 

2. แบบบันทึกการ

ใช้ยาประจ าชุด

ปฐมพยาบาล 

นางนันทพร            

แก้วกัญญาติ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม

ขบวนการพิชิตยุง 

นักเรียนร้อยละ 100 

สามารถบอกวิธีการ

ป้องกันไข้เลือดออกได้ 

1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต

พฤติกรรม 

2.แบบสอบถาม 

นายกฤษฎา 

วัฒนศิลป์ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาสุขภาวะที่ดีข้ึนในทุกด้าน 
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายอนุชิต  แว่นจันลา   โทร. 093-9327844 

 
 

 ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
      (นายอนุชิต  แว่นจันลา)                (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    ประชำสัมพันธ์สร้ำงสรรค์โลกทัศน์ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  4 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 5  

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางนันทพร แก้วกัญญาติ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
 

***********************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชน                    
ด้วยในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 29 กล่าวว่า “ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ             
และสถาบันทางสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชน           
มีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร มีวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์
พัฒนาระหว่างชุมชน  ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนังจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์โลกทัศน์ เพ่ือให้โรงเรียน
มีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้ปกครองและชุมชนอันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน              
กับชุมชน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมถึงผลงานของบุคลากรและนักเรียนสู่ชุมชนผู้ปกครอง    
และประชาชนทั่วไป 

2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับบุคคลภายนอก 
2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีทักษะด้านการพูด สามารถท าหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการ                

และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
2.5 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรด าเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ                 

โดยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
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3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   

1)  ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชน ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า                 
ในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน 

 2)  ร้อยละ 100 ของข่าวสาร เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมถึงผลงานของบุคลากรและนักเรียน              
ได้รับการเผยแพร่ชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

3)  ร้อยละ 80 ของการประชาสัมพันธ์มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง นักเรียน                    
และผู้ปกครองสามารถเข้าถึงโรงเรียนได้ง่ายขึ้น 
  4)  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองกับโรงเรียน ชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  5)  ร้อยละ 100 ของบุคลากรและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด สามารถท าหน้าที่
พิธีกรในงานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

 6)  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1)   โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
       2)   การจัดการเรียนการสอนได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานมากขึ้น 
 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร (P) 

     1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

การด าเนินงาน 

     2. จัดท าแผนและปฏิทินการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค.64 นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 

 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 

กิจกรรมที่ 1 งำนประชำสัมพันธ์สื่อออนไลน์ 

ด าเนินการตามแผนงานโครงการ ผ่านช่องทาง 

ดังนี้ 

     1. เว็บไซต์ www.watnangschool.ac.th 

     2. เฟสบุก facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง 

สพป.กทม. 

     3. ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  

     4. Youtube  

 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

 

นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 
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ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 

 กิจกรรมที่ 2 งำนจดหมำยข่ำว ชำว ส.ว.น. 

     จัดท าจดหมายข่าว ชาว ส.ว.น.  

ทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวมนพร  เอ่ียมสะอาด 

 

 กิจกรรมที่ 3 งำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

     ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในโรงเรียน ผลงานของ

นักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงรางวัลที่

โรงเรียนได้รับ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวพุทธรัตน์          

เขียมสันเทียะ 

 

 กิจกรรมที่ 4 งำนพิธีกร 

     1. รับหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมและพิธีการ

ต่างๆ ของโรงเรียน 

     2. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกร โดยการอ่าน

ข่าว/ความรู้ในช่วงพักกลางวันผ่านเสียงตาม

สายทุกวัน และพิธีกรกิจกรรมหน้าเสาธง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางสาวกาญจนา พลค า 

 กิจกรรมที่ 5 งำนโสตทัศนศึกษำ 

     1. ดูแลการใช้งานและการซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภทในโรงเรียน 

     2. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน 

     3. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

     4. ส ารองไฟล์ภาพเดิมแบบออนไลน์และ

จัดท าลิงค์ไว้ที่ Note ของไลน์กลุ่มโรงเรียนวัดหนัง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นายณัฐชนน มานะกิจ 

 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 

     นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 

     สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ต.ค.64 - ก.ย.65 นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 
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5. งบประมำณ 
 จ านวน  9,400  บาท  
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ออนไลน์ 

นักเรียน ผู้ปกครอง 

และบุคคลภายนอก

โรงเรียน ร้อยละ 100 

ได้รับกาประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนผ่านสื่อ

ออนไลน์ 

1. การสอบถาม 

ความพึงพอใจใน

การประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน

ผ่านสื่อออนไลน์ 

1. แบบ 

สอบถามความพึง

พอใจในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าว

และกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนผ่าน

สื่อออนไลน์ 

นางนันทพร  แก้ว

กัญญาติ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

งานจดหมายข่าว  

ชาว ส.ว.น. 

1. กิจกรรม ร้อยละ 

100 ได้รับการเผยแพร่

ผ่านจดหมายข่าว ชาว 

ส.ว.น. 

2. ผู้ปกครองร้อยละ 

100 ได้รับการเผยแพร่

จดหมายข่าว ชาว 

ส.ว.น. ผ่าน

แอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่ม

ผู้ปกครอง 

1. การรายงานการ

เผยแพร่จดหมาย

ข่าว ชาว ส.ว.น. 

ผ่านแอพพลิเคชั่น

ไลน์ กลุ่มผู้ปกครอง 

ประจ าเดือน 

 

1. แบบ 

บันทึกการเผยแพร่

จดหมายข่าว ชาว 

ส.ว.น. ผ่าน

แอพพลิเคชั่นไลน์ 

กลุ่มผู้ปกครอง 

ประจ าเดือน 

 

นางสาวมนพร 

เอ่ียมสอาด 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมและข่าว

ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 

80 ได้รับการเผยแพร่

ผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

สถิติการจัดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

 

1. แบบ 

บันทึกการจัดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวพุทธรัตน์       

เขียมสันเทียะ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม

งานพิธีกร 

นักเรียนที่มี

ความสามารถด้านการ

พูด ร้อยละ 80 ได้รับ

การสังเกต

พฤติกรรมการพูด 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการพูด 

นางสาวกาญจนา 

พลค า 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมทักษะการ

พูดด้านการเป็นพิธีกร 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

งานโสตทัศนศึกษา 

กิจกรมและงานพิธีของ

โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 100 ได้รับการ

อ านวยความสะดวกใน

การด าเนินงาน  

การประเมินความ

พึงพอใจในการ

อ านวยสะดวกเพ่ือ

จัดกิจกรรม 

แบบประเมินความ

พึงพอใจในการ

อ านวยสะดวกเพ่ือ

จัดกิจกรรม 

นายณัฐชนน มานะ

กิจ 

 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 กิจกรรมภายในโรงเรียนและความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
อย่างโปร่งใส 
  
 

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางนันทพร แก้วกัญญาติ  โทร. 084-6111196 

 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
      (นางนันทพร แก้วกัญญาติ)                  (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
         ต าแหน่ง  ครู คศ.2    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    สถำนศึกษำปลอดภัย 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 6 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

************************************************************************************  
1.  หลักกำรและเหตุผล   
  จากสภาพทั่วไปในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ           
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม   ปัญหาที่ตามมาก็คือสิ่งแวดล้อม          
เป็นพิษส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและมีจิตส านึกในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
          ดังนั้นโรงเรียนวัดหนัง จึงจัดให้มีโครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ และผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา  พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิตส านึกในการดูแลสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยของตนให้ปลอดภัย 
โดยมุ่งหวังเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปอดภัยในโรงเรียน 
 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
        ครูและนักเรียน ร้อยละ 100  มีความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
    
 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       3.2.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  มีความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
  3.2.2 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปอดภัยในโรงเรียน 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมกำร(P) 

  1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.64 - มี.ค.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 

2 ขั้นด ำเนินกำร(D) 

กิจกรรมสถำนศึกษำปลอดภัย 

  1. ด าเนินกิจกรรมตามหัวข้อสถานศึกษา

ปลอดภัยทั้ง 30 ประการ 2 ส่วน 

   - สว่นที่ 1 การเทิดพระเกียรติสถานบัน

พระมหากษัตริย์ 

   - สว่นที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

  2. จัดรวมรวบเอกสารตามหัวข้อในรูปเล่ม 

ม.ค. - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 

    นิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

เม.ย. - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ(A) 

     สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

เม.ย. - ก.ย.65 นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้ 

 

5. งบประมำณ 
 จ านวน  1,000     บาท  
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล  
กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสถานศึกษา

ปลอดภัย 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

ร้อยละ 100  มีความ

ตระหนักด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการ

1. การสอบถาม 

2. การสังเกต 

 

1. แบบ 

สอบถาม 

2. แบบสังเกต 

 

นางสาวทิพวรรณ 

หลุ่งตี้ 
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กิจกรรมที่

ด ำเนินกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ท างานให้เกิดข้ึนภายใน

โรงเรียน 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน   มีความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
          7.2 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปอดภัยในโรงเรียน 
       

  

8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  โทร. 082-2797859 

 
 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
.............................................................   ............................................................. 
       (นางสาวทิพวรรณ  หลุง่ตี้)            (นางสาวสวุรรณา  อ่อนแก้ว) 
           ต าแหน่ง  คร ูคศ.1             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

............................................................... 
(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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โครงกำร    กีฬำสัมพันธ์ 
แผนงำน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองคล้องกับนโยบำย   พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 2 
   กลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่  1 
สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  ข้อที่ 2 

ลักษณะของโครงกำร      ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายอนุชิต  แว่นจันลา 
ระยะเวลำด ำเนินงำน ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
 

************************************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 การแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริม              
ความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่  เพิ่มทักษะกีฬา ที่ส าคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
           โรงเรียนวัดหนังได้มองเห็นความส าคัญในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ             
ในด้านต่าง ๆ และฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 
          2.2  เพ่ือน าทักษะทางด้านกีฬามาใช้ 
          2.3  นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ กติกา 
          2.4  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (ผลผลิต)   
       นักเรียนโรงเรียนวัดหนังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในร้อยละ 100 
    

 3.2  เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
       1) นักเรียนโรงเรียนวัดหนังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้ ตามกฎ กติกา ที่ก าหนด 

                                          2) นักเรียนโรงเรียนวัดหนังสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
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4. ขั้นตอนด ำเนินงำน/กิจกรรม/ระยะเวลำ  

ที ่ กิจกรรมรำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมกีฬำภำยใน 

ขั้นเตรียมกำร (P) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

   1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. - ธ.ค.64 นายอนชุิต  แว่นจนัลา 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D) 

   2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี 

   2.2 จัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์ 

   2.3 ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาและ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

   2.4 ก าหนดวัน เวลา ฝึกซ้อมและวันแข่งขัน 

   2.5 ด าเนินการแข่งขัน 

ต.ค.64 - มี.ค.65  

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล (C) 

   ติดตามและประเมินผล 

ม.ค. - มี.ค.65  

4 ขั้นน ำผลไปพัฒนำ (A) 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

และน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

ม.ค. - มี.ค.65  

 
5. งบประมำณ 
 จ านวน  1,000   บาท   
 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล  

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมกีฬาภายใน ความร่วมมือของนักเรียน 

กับโรงเรียนในการส่งเสริม

ทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน 

ร้อยละ 100 

1.การสอบถาม 

2.การสังเกต

พฤติกรรม 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบสังเกต

พฤติกรรม 

นายอนุชิต แว่นจันลา 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
          7.2 นักเรียนมีความสามัคคีของหมู่คณะ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน 
          7.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  เพิ่มทักษะกีฬา  
          7.4 นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
 
8. ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
 นายอนุชิต  แว่นจันลา  โทร. 093 - 9327844 

 
 
 

 ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
.............................................................   ................. ............................................ 
        (นายอนุชิต  แว่นจันลา)            (นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว) 
           ต าแหน่ง ครู คศ.1            ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
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ภำคผนวก 
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บันทึกควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียนวัดหนัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

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

  

  ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่                         

24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ โรงเรียนวัดหนัง จึงมีมติ

เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้ โดยมอบหมายให้ประธาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนังเป็นผู้ลงนามแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

       (นายนันทพล เสริมพล) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดหนัง 

ที ่57/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนวัดหนัง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

*************************** 
เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยตามอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา  พ .ศ . 2547 และมาตรา  39 แห่ งพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
    1.1 นางขนบภรณ์       แก้วคงคา       ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ  
    1.2 นางสาวสุวรรณา    อ่อนแก้ว             รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ  
    1.3 นางสาวสารภี       ชนูุกูลพงษ์       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ                  
    1.4 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ  
    1.5 นายวสิษฐ์      น้อยอุดม            หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป          กรรมการ  
    1.6 นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้        หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการและเลขานุการ       

    มีหน้ำที่ วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม อ านวยความสะดวกให้กับฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน  
    2.1 นางสาวสุวรรณา    อ่อนแก้ว      รองผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
    2.2 นางสาวสารภี       ชนูุกูลพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ               รองประธานกรรมการ 
    2.3 นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ  
    2.4 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ  
    2.5 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                กรรมการ 
    2.6 นายกวีคม   รัตนบุรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ  
    2.7 นางสาวอริยา    วัฒนก้านตง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ  
    2.8 นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ  
    2.9 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      กรรมการ  
    2.10 นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       กรรมการ  
    2.11 นายอนุชิต    แว่นจันลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ      กรรมการ  

/2.12 นางสาววัลภา..... 
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    2.12 นางสาววัลภา  จ านงค์ไว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ  
    2.13 นางบุญยิ่ง   พรมจารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      กรรมการ 
    2.14 นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                กรรมการ  
    2.15 คณะครู    ผู้รับผิดชอบโครงการ                กรรมการ  
    2.16 นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ คร ู                  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 1. รวบรวมโครงการทุกกลุ่มงาน แล้วพิจารณาร่วมกัน ปรับปรุง/แก้ไข  
2. ทุกกลุ่มงานจัดท าพิมพ์แก้ไขโครงการ รวบรวมที่เลขากลุ่มงานฯ ส่งให้ฝ่ายจัดท ารูปเล่ม  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน  
    3.1 นางสาวสุวรรณา    อ่อนแก้ว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธาน 
    3.2 นางสาวสารภี       ชนูุกูลพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          รองประธาน 
    3.3 นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ  
    3.4 นายวสิษฐ์  น้อยอุดม        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ  
    3.5 นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ  
    3.6 นางสาวอริยา         วัฒนก้านตง เลขานุการงานสารบรรณ       กรรมการ      
    3.7 นางสาวหัตถยาภรณ์  อ่ าพูล  เจ้าหน้าที่ธุรการ                  กรรมการ  
    3.8 นางสาวอรณิชา     นันทพฤทธิ์ คร ู         กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 1. เตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน (ผังการใช้ห้องเรียน ห้องพิเศษ ข้อมูลครูนักเรียนฯ) รวบรวม เรียงต้นฉบับ               
จัดสารบัญ  

2. ท าส าเนาจากต้นฉบับ เรียบเรียงเข้าเล่ม จ านวน 2 เล่ม  
3. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือคณะกรรมการ

สถานศึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

  (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 

 


