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แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 2562 – 2565  ตามเป้าหมายปี 2562  และปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  นโยบายของผู้บริหาร
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ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดแพรกษา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM)   และการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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บทท่ี 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดแพรกษา    ตั้งอยู่เลขท่ี 30  หมู่ 3  
      ถนนพุทธรักษา   ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ              
      จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์   10280   
      โทรศัพท์  0-2382-6947  โทรสาร  0-2382-6948 
      e-mail :  watprakasa_school.hotmail.com 
      website :  www.wpks.ac.th 
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

      1.2 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 5  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 
 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายธนาภณ  กลยนีย์ 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  จนถึงปัจจุบัน  
       
           2.2 ชื่อ-สกุลรองผู้บริหาร  นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ   
           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา 
 
 2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
       โรงเรียนวัดแพรกษา  ตั้งอยู่เลขที่ 30  หมู่ 3 ถนน พุทธรักษา ต าบลแพรกษา อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ (โทรศัพท์ 02 – 3826947 และ  Fax 02 – 
3826948)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 มีเนื้อที่  4  ไร่ 1 งาน  75  
ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  โดยเริ่มใช้ศาลาการเปรียญวัดแพรกษา    
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ต่อมามีการปรับปรุงและขยายอาคารเรียน มาจนถึงปัจจุบัน      
                 ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่อนุบาล1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 
1,782 คน ชั้นอนุบาล 2 มี 4 ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 3 มี 5 ห้องเรียน  จ านวน 213 คน  ระดับ
ประถมศึกษา 30 ห้องเรียน จ านวน 1,155 คน  ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 9 ห้องเรียน จ านวน 
414 คน รวมทั้งหมด 48 ห้องเรียน เฉลี่ยห้องเรียนละประมาณ 37 คน  

 2.4 ปรัชญาโรงเรียน      ความรู้ท าให้มีศักดิ์และศรี 

 2.5 ค าขวัญประจ าโรงเรียน     รู้ศึกษา รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใจสุจริต  
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 2.6 สีประจ าโรงเรียน       สีเขียว – ขาว 

2.7 สัญลักษณ์ของโรงเรียน   พระประจ าโรงเรียนหลวงพ่อมงคลนิมิตร  มีรูปนกกระสา      
ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน  

 

 

 

                       ภาพที่ 1 : สัญลักษณ์ของโรงเรียนวัดแพรกษา 

 2.8  เอกลักษณ์ของโรงเรียน    น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.9  อัตลักษณ์ของโรงเรียน     รู้รักกำรออม 

3. ข้อมูลนักเรียน 
    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562)  ดังนี้ 
        1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด 1,782  คน 

       2) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

            

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

46 
50 

61 
56 

107 
106 

4 
5 

รวม   96 117 213 9 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

99 
83 
85 

102 
108 
129 

98 
76 
96 
79 

108 
92 

197 
159 
181 
181 
216 
221 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

รวม 606 549 1,155 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

74 
85 
75 

53 
63 
64 

127 
148 
139 

3 
3 
3 

รวม 234 108 414 9 
รวมจ านวน น.ร.ทั้งหมด 936 846 1,782 48 
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            3) จ านวนนักเรียนต่อห้อง เฉลี่ย  37 คน/ห้องเรียน    
            4) สัดส่วนครู : นักเรียน =   1 :  18 (ครู 97  คน) 
 
4. ข้อมูลบุคลากร   

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 

รองผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 

ครูประจ าการ 15 67 82 - 64 18 

พนักงานราชการ/ครูธุรการ 1 1 2 - 1 1 

ครูอัตราจ้าง 3 2 5 2 3 - 

ลูกจ้างประจ า/นักการภารโรง 1 4 5 4 1 - 

รวม 22 76 106 6 69 21 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562)   

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

       5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 5 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตขนาด 3 ชั้น 2 หลัง               
อาคารส านักงาน 4 ชั้น  2 หลัง อาคารสอนงานอาชีพ 1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง สนามกีฬา 1 
สนาม  มีศาลาพักร่ม 5 หลัง  และห้องส้วม 2 หลัง             

                5.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   48  ห้องเรียน แบ่งเป็น 

อนุบาล 1 – 2  =    5 : 4 

  ชั้น ป.1 - ป.6    =    5 :  5  :  5  :  5  :  5   

  ชั้น ม.1 - ม.3     =   3 :  3  :  3   
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6. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น  (ส ารวจ ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2562) 
  6.1 คอมพิวเตอร์    มีจ านวนทั้งหมด 154 เครื่อง  
               -ใช้เพื่อการเรียนการสอน  106 เครื่อง 
               -ใช้ในงานบริหาร 38 เครื่อง 
               -คอมพิวเตอร์รอซ่อมจ านวน  10 เครื่อง 
   6.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรม เฉพาะได้แก่ 

              ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องนาฏศิลป์  ห้องศิลปะ               
ห้องพระพุทธศาสนา  ห้องสมุด  ห้องแนะแนว  ห้องดนตรี  ห้องงานอาชีพ ห้องพยาบาล   

   6.3 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา  เวทีส าหรับการแสดง 

7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1.ห้องสมุดโรงเรียน 

2.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

3.ห้องวิทยาศาสตร์ 

4.ห้องศิลปะ 

5.ห้องงานอาชีพ  

6.ห้องคอมพิวเตอร์ 

7. ห้องดนตรีสากล 

8. ห้องดนตรีไทย 

1.วัดแพรกษา 

2.สถานีอนามัยต าบลแพรกษา 

3.ต ารวจชุมชนต าบลแพรกษา 

4.เทศบาลต าบลเพรกษา 

5.ตลาดสดแพรกษา 

6.สวนสาธารณะ 

7.พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรไทย 

8.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ บางปู 

9.บริษัท แก้วปราการ จ ากัด 

10.คลังสมองชุมชน 

11.ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ 

12.ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ 

 

 



๖ 
 

บทท่ี 2  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  
               โรงเรียนวัดแพรกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยก าหนด
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร        
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 
1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  มี 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค 
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพ 

ทางรางกาย จิตใจ สงผลใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมที่ดอยโอกาส เพ่ือสรางความมั่นคงของประเทศ 

ในระยะยาว 
 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค 
1. ผู เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิด          
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ       
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

3. ผู เรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ       
มีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพตาม
ความ ตองการและความถนัด 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งใน     
ดานที่มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให บริการช วยเหลือ          
เฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าข้ึนบนพื้นฐานความตองการจ าเปนเฉพาะของผูเรียน 
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5. ผู เรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้นหรือ 
การอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

6. ผู เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และ 
สามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
สามารถ ปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได 
 
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค   ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มี คุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เปาประสงค สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มี คุณภาพ
มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าดานการศึกษา 
 
กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  ผูเรียนมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถประ
ยุกตใช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค  สถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

1. หนวยงานทุกระดับ มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

2. หนวยงานสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี          
สวนรวม ในการบริหารจัดการศึกษา 

3. ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ 
ก าลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ 
 

2. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดแพรกษา 

ภายในปี 2563  โรงเรียนวัดแพรกษาจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                
ที่มีมาตรฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
เน้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อนุรักษ์ประเพณี  สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อม        
น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่สังคมท่ีมีความม่ันคงในอนาคต 
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3.  บริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนวัดแพรกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สามารถให้โอกาสเด็กได้เข้า
เรียนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาเป็นชุมชนชานเมืองเดิม  
ประกอบอาชีพท านา แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีน้ าทะเลท่วมสูงน้ าเค็มเข้าถึง ประชาชนจึงเปลี่ยนมา
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด ต่อมามีการเปลี่ยนสภาพเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีประชากรย้ายถิ่นมา
ประกอบอาชีพรับจ้าง จึงเป็นที่อยู่อาศัย มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมาก ชุมชนจึงค่อนข้างแออัด 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
การท า “ปลาสลิดแห้งรสดี” เป็นสินค้าของต าบลแพรกษา มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คือ “พิพิธภัณฑ์
เกษตรไทย บ้านกล่อมพิรุณ” และวัดแพรกษา เป็นต้น 

4. พันธกิจ 
1. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ พร้อมทั้งน านโยบายทุกระดับมาปฏิบัติให้
สอดคล้องกัน 
 2. พัฒนาครูและบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้เป็นครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นของโรงเรียนและ กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัย 
 5. มุ่งเน้นให้มีการอนุรักษ์ประเพณี พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง                         
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 6. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาทุกระบบของโรงเรียน และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 
5.  เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารมีการน ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
มาเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวง กรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีมีความเจริญก้าวหน้า        
ในอาชีพ 
 3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ผ่านการประเมินมาตรฐานผู้เรียน และมีคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. มีอาคารสถานที่ที่ เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย และใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า           
จัดสภาพแวดล้อมได้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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 5. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ 80 อนุรักษ์ประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อม   
น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 6. ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
6. ผลผลิตของสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานโดยน ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ บริหารงานในการจัด       
การเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระทรวง กรม และบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ครูพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีในอาชีพร้อยละ 95 
 3. นักเรียนผ่านมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร้อยละ 85  
 4. โรงเรียนจัดสถานที่เรียน อาคารเรียนได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้เรียน สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 5. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา  
 6. ทุกฝ่ายงานอันได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม                     
ในการจัดการศึกษาร้อยละ 80 
 
 

สรุปผลผลิต/ผลลัพธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
 

ผลการประเมินตัวชี้วัดมาตรฐาน 
(ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับดี) 

2559 2560 2561 2562 
มุมมองด้านผู้เรียน ; มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 
1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.พัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือการมีอาชีพ 
4.ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง         
   คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดวิสัยทัศน์   
5.เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ 
6.พัฒนาทักษะของนักเรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  รักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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7.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีสุนทรียภาพและ   
  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
7.1 เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล 
7.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตเอดส์และสารเสพติด  
8. เสริมสร้างสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มุมมองด้านการให้บริการ ; มาตรฐานด้านการเรียนการสอนและ       
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
9.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
10.วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
   ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
85 
85 
85 
80 

 
 

90 
85 

 

 
87 
87 
88 
85 

 
 

92 
87 

 

 
88 
88 
90 
87 

 
 

93 
90 

 
90 
90 
92 
90 

 
 

95 
95 

 
11.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบ 
   บูรณาการ 
12.ส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา   
    ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
13.เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการ 
   ให้บริการทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับองค์กรอ่ืน 
 

85 
 

80 
 

80 

87 
 

85 
 

85 
 

90 
 

87 
 

90 
 

95 
 

90 
 

95 

มุมมองด้านนวัตกรรมฯ : มาตรฐานด้านการเรียนการสอน: ครู ผู้บริหาร 
14. ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 
    ของฝ่ายบริหาร 
15. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี 
    จ านวนเพียงพอ 
16. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
    จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
17. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
    การศึกษา 
มุมมองด้านการบริหาร ; มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
18. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
19. พัฒนาองค์กรและระบบโครงสร้างการบริหารและการ 
    จัดการที่มุ่งสัมฤทธิผลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
20. ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 

 
 

90 
 

85 
 

85 
 

85 
 
 
 

85 
85 

 
85 

 
 

93 
 

88 
 

87 
 

87 
 
 
 

88 
87 

 
90 

 
 

94 
 

90 
 

90 
 

90 
 
 
 

92 
90 

 
92 

 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 
 
 

95 
95 

 
95 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 

       โรงเรียนวัดแพรกษา  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลา
เรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้     

     7.1 โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน ระดบัประถมศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
   วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
   สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - ประวัติศาสตร์ 
     - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
     - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และ    
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
     - เศรษฐศาสตร์ 
     - ภูมิศาสตร์ 

120(80) 120(80) 120(80) 120 120 120 
40 

 
80(40) 

40 
 

80(40) 

40 
 

80(40) 

40 
 

80 

40 
 

80 

40 
 

80 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80(40) 80(40) 80(40) 80 80 80 
    ศิลปะ 80(40) 80(40) 80(40) 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 
    รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 1000(880) 1000(880) 1000(880) 840 840 840 
 รายวิชา/กิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจดุเนน้ 

 
หลักสตูรต้านทุจรติศกึษา ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 

 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว       
- กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือยุวกาชาด 
   - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง 
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7.2 โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

   ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
   คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
   วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     - ประวัติศาสตร ์
     - ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
     - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ    
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
     - เศรษฐศาสตร ์
     - ภูมิศาสตร ์

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120(3 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 

นก.) 
880 (22 

นก.) 
880 (22 

นก.) 
 รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชม. 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว    
- กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือยุวกาชาด 
   - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาท้ังหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง 
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บทท่ี 3 
การบริหารงบประมาณและโครงการ 

 
การประมาณการรายรับ 
 

การประมาณรายการรายรับ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนวัดแพรกษา 
 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีก่อน   1,309,325.76 บาท 
 1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้    3,593,700  บาท 
     รวมเงินอุดหนุนรายหัว  4,903,025.76 บาท 
 
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือจากปีก่อน   156,769.85 บาท 
 1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีนี้     1,010,840 บาท 
     รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,167,609.85 บาท 
 
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
 3.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน  -   บาท 
 3.2 เงินรายได้สถานศึกษา (ที่คาดว่าจะได้รับ) 
  - เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่   760,000    บาท 
   
     รวมเงินรายได้สถานศึกษา        760,000 บาท 
 
4. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น 
 4.1 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่นคงเหลือจากปีก่อน              -   บาท 
 4.2 เงินสนับสนุนจากท้องถิ่นปีนี้    5,476,000 บาท 
     รวมเงินสนับสนุนจากท้องถิ่น   5,476,000 บาท 
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รายการจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  
 

         ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    งบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,552,000 บาท 
ชื่อโครงการ งบจัดสรร 

(บาท) 
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม หมาย

เหตุ 
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20,000 นางสาวนลินทิพย์ช่างเหล็ก  
2. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

200,000 นางจิรา  โสภณจริยกิจ  

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) 90,000 นางมาลี  ลิมานันท์  
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 140,000 นางวนิดา  ขามชู  
5. โครงการนิเทศการศึกษา 5,000 นางสาวประยูร ทูลธรรม  
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  30,000 นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์  
7. โครงการโรงเรียนสุจริต 20,000 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์  

จรัญธนเสฏฐ ์
 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 20,000 นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง  
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นางสาวประยูร ทูลธรรม  
  9.1 กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 วิชาการทุกระดับ  
  9.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

45,000 นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย  

  9.3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

30,000 นางประภาพร  ทรัพยป์ระดิษฐ ์  

  9.4 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

40,000 นางสุดารัตน์ วรวลัญช ์  

  9.5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

30,000 นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี  

  9.6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

40,000 นางสาวณภัทรธ์กมล  รุ่งสว่าง  

  9.7 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

30,000 นางสาวมนัสวัน  เลาหะวลีสันติ ์  

  9.8 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
สุขศึกษาฯ 

100,000 นายชลธิต  สมความคิด  

  9.9 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
ศิลปะ 

90,000 นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย ์  
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ชื่อโครงการ งบจัดสรร 
(บาท) 

ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม หมาย
เหตุ 

  9.10 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 70,000 นายศรายุธ  หัวนา  
  9.11 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ    
กับชุมชน 

5,000 นางสาวทักษิณา  ใยบัว  

  9.12 กิจกรรมพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

15,000 นายศรายุทธ  ตุตะเวช  

  9.13 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาฝ่าย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

100,000 นางสาวญาณิศา  ทองพูน  

  9.14 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

20,000 นางสาววันนิภา  ยาตรา  

  9.15 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7,000 นางสาวฟาติมา  ช่วยนา  

  9.16 กิจกรรมงานศิลป์หัตถกรรมฯ 400,000 นายวิชาญยุทธ  มะณี  
รวม 1,552,000   

 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล    งบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 750,000 บาท 

ชื่อโครงการ งบจัดสรร  
(บาท) 

ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1. โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาระบบ
บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    1.1 งานอัตราก าลัง 
    1.2 งานบุคคล 
    1.3 งานส่งเสริมสมรรถนะครู และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
    1.4 งานวินัย 
1.5 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 

750,000 
 
280,000 
55,000 
60,870 
 
23,435 
330,695 

นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ 
 
นางสาวภาวนา  เจริญสุข 
นางวัลภา  แสงสมดี 
นางสาวฟาติมา  ช่วยนา 
 
นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ 
นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ 

 

รวม 750,000   
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    งบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น - บาท 
ชื่อโครงการ งบจัดสรร  

(บาท) 
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1. โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาระบบ
บริหารงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

- 
 

นางสาวภาวนา เจริญสุข 
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       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    งบที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 403,358 บาท 
ชื่อโครงการ งบจัดสรร 

(บาท) 
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม หมาย

เหตุ 
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 1,000 นางสาววราพร ทิพันธ์  
2. โครงการพัฒนาและประสานงานระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

20,000 นายศรายุทธ ตุตะเวช  

3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการและ

งานเอกสารโรงเรียน 
 

35,000 นางแวว ปฏิทัศน์ 
 

 

4. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

219,358 นายชัยธช วณิคพันธุ์  

5. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและส ามะโน
ประชากรนักเรียน  

20,000 นางสาวดุจฤดี วังค า  

6. โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 20,000 นายชลธิต สมความคิด  
7. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000 นางสาวกัลยาณี ทองเชิด  
8. โครงการพัฒนางานปฏิคม 20,000 นางกมลวรรณ สุวรรณะ  
9. โครงการงานอนามัยโรงเรียน 30,000 นางสาวบุศรา สุกดิษฐ์  
10. โครงการพัฒนางานอาหารกลางวัน 3,000 นางสาวมนัสวัน เลาหะวลสีันต ์  
11. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

25,000 นายอรรถพล เมฆศรี  

รวม 403,358   
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โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

(9 โครงการ 16 กิจกรรม) 
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1. โครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน             บริหารงานวิชาการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลินทิพย์  ช่างเหล็ก และคณะท างาน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  

งบประมาณ   20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม  2562 - 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1, 2, 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   1, 2, 3, 4 

................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  ก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา  การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในดังนี้   
  1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  4)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  6)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการ
ส่งเสริม  สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายในจ านวน  4 มาตรฐาน  ซึ่งมาตรฐานที่  4  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกระทรวง   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2545)  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ทั้งระบบ
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การประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป  
    โรงเรียนวัดแพรกษา ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนได้มีการประกันคุณภาพในทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โรงเรียนวัดแพรกษา จึงจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา  2562 เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงานของคณะ/โปรแกรมวิชาและน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตาม
มาตรฐานของ  สมศ. และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อให้ต้นสังกัดทราบผลการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน 

   2.3  เพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
                และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามสากล 

 2.4  เพื่อผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 2.5  เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ. 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 

3.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ  
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 3.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 3.2.3  ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 

               ร้อยละ 75 
       3.2.4  โรงเรียนวัดแพรกษา มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

3.3  ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
       สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4.  ทรัพยากรที่ต้องการ   
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 4.1  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.2  นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา 
 4.3  งบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท 
 4.4  วสัดุอุปกรณ์ : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

5.  วิธีด าเนินการ 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2562) 

พ.ศ.   2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นเตรียมการ             
 -  ประชุมผู้มีสว่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

    เตรียมการจัดโครงการ 
            

 -  ประสานคณะกรรมการตรวจ 
   ประเมินฯเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   ตรวจประเมินฯ 

            

 -  แจ้งก าหนดการตรวจประเมินฯ 
แก่บุคลากรทราบ 

            

 - ประสานงานผู้ที่เกีย่วกับเข้ารับการ 
   ตรวจประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์ 

            

 -  เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
 -  ขออนุมัติยืมเงินส าหรับใช้ในโครงการ             
 -  จัดท าเอกสารประกอบการจัดโครงการ             

 -  ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่หอ้งประชุม                 
 -ติดต่อประสานงานด้านอาหาร             

2 ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2562 

            

3 ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
-  ประเมินหลังการจัดโครงการ             
-  จัดท ารายงานผลการประเมินและส่ง
รายงานผลฯ 

            

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีต้องการ   จ านวน  20,000 บาท จ าแนกเป็น 
  1.  ค่าจัดท าเอกสาร    จ านวน  6,000 บาท     
  2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    จ านวน  4,000 บาท 
  3.  ค่าบริหารจัดการโครงการ   จ านวน  10,000 บาท 

7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดแพรกษา 
 7.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดแพรกษา 
 7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน   1.  ประเมินการท างานของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
2.  ประเมินคุณภาพระบบการ
ท างานที่เน้นความร่วมมือกัน 
3.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึ้น 
4. สังเกตสภาพจริงที่เป็นผลมา
จากการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน   

2.  ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  2559 

1.  ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  
เช่น  เอกสารหลักฐานที่จัดท าขึ้น 
2.  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

1.  แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
พ.ศ. 2559 

3.  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 1.  แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ให้ได้ 
 9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และตรวจสอบผลการ  
 9.3  โรงเรียนวัดแพรกษาได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือโรงน าผลไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 9.4 โรงเรียนวัดแพรกษาเกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมและ
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ได้ในที่สุด    
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      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวนลินทิพย์  ช่างเหล็ก) 
                    ครูผู้ช่วย 
 
 

             (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ)  
                                รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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2. งาน/โครงการ   พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
แผนงาน  บริหารและการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิรา  โสภณจริยกิจ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 7  ตัวชี้วัดที่ 1 , 5   
      
1.  หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนัก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งการจัดท าหลักฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ
อย่างเป็นระบบถึงจะได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าว  ดังนั้นงานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการบริการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.  วัตถุประสงค์ 

                  วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ และคุณภาพ 
        1.  เพื่อจัดท าหลักฐานการศึกษา (ปพ.1,ปพ.2,ปพ.6,ปพ.7)ให้กับนักเรียน 
        2.  เพื่อจัดท า ปพ.5 ให้กับครูใช้บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 
        3.  เพื่อจัดท า ปพ.2 ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปพ.3 รายงาน 
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สพป.สป.เขต 1 และสพฐ. เป็นต้น 

4.  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปี และจัดท าสถิติเปรียบเทียบทุก 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น  

3.  เป้าหมาย 
              ด้านปริมาณ 
             นักเรียน ครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ได้รับเอกสารหลักฐานศึกษาต่าง ๆ (ปพ.1, 
ปพ.2, ปพ.3, ปพ.5 ปพ.6, ปพ.7 )  
             ด้านคุณภาพ 
             1.  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เรียบร้อยและทันก าหนดเวลา 
    2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียน และระดับชาติเป็นระเบียบเรียบร้อย   เป็น
ประโยชน์ในการน าข้อมูลมาพัฒนา 
 
4.  งานและข้ันตอนในการด าเนินงาน 
  4.1  กิจกรรมที่ส าคัญ 
    กิจกรรมที่  1  จัดท ารายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน – ท าบัญชีเรียกชื่อประจ าชั้น 
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   กิจกรรมที่  2 จัดเตรียมเอกสาร ปพ.5, ปพ.6  เพ่ือรายงานการพัฒนาผลการเรียน 
    กิจกรรมที่  3 จัดท าหนังสือรับรอง (ปพ.7) เพ่ือขอรับทุน ขอรับรองการศึกษาและอ่ืน ๆ 
   กิจกรรมที่  4 ด าเนินการจัดการสอบและวัดประเมินผล 
   กิจกรรมที่  5 จัดซื้อและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 
  กิจกรรมที่  6 จัดท าข้อมูลนักเรียนสอบ O-net ชั้นป.6 และ ม.3 ส่งเว็บไซต์ สทศ. 
  กิจกรรมที่  7  จัดท าข้อมูลนักเรียนสอบ NT และ LAS 
  กิจกรรมที่  8 การจัดท า  GPA  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือขอโควตา 
  กิจกรรมที่ 9  จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา 
  กิจกรรมที่ 10 จัดท า ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

กิจกรรมที่  11 จัดท าเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทุกชั้นเรียนเพื่อประมวล 
ผลรวมของโรงเรียน 
 4.2  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

1.อนุมัติโครงการ            ผู้อ านวยการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ            ผู้อ านวยการ 
3.ประชุมกรรมการ            รองชุมาภรณ์ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ            อ . จิ ร า แ ล ะ

คณะท างาน 
5.กิจกรรมที่ 1-3            คณะท างาน 
6.กิจกรรมที่ 4-5            อ.ละอองดาว 
7.กิจกรรมที่ 6            อ.วันนิภา 
8.กิจกรรมที่ 7            อ.ธีระพงษ์ 

9.กิจกรรมที่ 8            อ.วันนิภา 
10.กิจกรรมที่ 9            อ.นนทนันท์ 
11.กิจกรรมที่ 10-11            คณะท างาน 
12.นิเทศ ก ากับติดตาม            รองชุมาภรณ์ 
13.ประเมินผล/รายงาน            คณะท างาน 
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5.  งบประมาณ 

ประเภท ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ  รวม 
งบประมาณ   200,000   
นอกงบประมาณ      
           รวม   200,000  200,000 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนวัดแพรกษา  ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. โรงเรียนจัดท าหลักฐาน
การศึกษา (ปพ.1,2,6,7,)ให้กับ
นักเรียนได้เรียบร้อย 
2. ครูทุกคนมีบัญชีเรียกชื่อ
นักเรียนและ ปพ.5 ใช้ 
3. การออกเอกสาร ปพ.1 ถูกต้อง 
และเป็นไปตามความประสงค์ 
ของผู้รับบริการ 
4. การจัดสนามสอบและผู้มีสิทธิ์ 
สอบ O-Net และNT 
5. รายงานนักเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.3) 

- ตรวจเอกสาร 
 
 
-ตรวจเอกสาร 
 
-ตรวจเอกสาร 
 
 
 
-ตรวจเอกสาร 
 
-ตรวจเอกสาร 
 
 

แบบเอกสารปพ. ต่าง ๆ 
 
 
บัญชีเรียกชื่อ และ ปพ.5 
 
ปพ.1  
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
ปพ.3 
 
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.  โรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบและถูกต้อง 
  2.  นักเรียนได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษาทันก าหนดเวลา 
  3.  ครูได้รับเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องทันก าหนดเวลา 
  4.  การจัดท าข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการให้บริการงานด้านเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
 6.จัดท ารายงานสรุปและงานด้านข้อมูลและสถิติขององค์กรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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9.  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
  1.  นางจิรา  โสภณจริยกิจ  ครูช านาญการพิเศษ 
  2.  นางสาววันนิภา  ยาตรา  ครูช านาญการ 
 3.  นายนนทนันท์   ชมภูพฤกษ์  คร ู
 4.  นางสาวดุจฤดี  วังค า   คร ู
          5.  นางสาวศศิธร  แกล้วกล้า                คร ู

6. นางสาวละอองดาว  วอนอก  คร ู
          6.  นางสาววชิุดา  ท้าวจัตุรัส  ครูผู้ช่วย 
              
            
  
 

                 ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นางจิรา  โสภณจริยกิจ) 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  
              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลากร  
 

 ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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3.โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางมาลี  ลิมานันท์  นางสาวทักษิณา  ใยบัว และกรรมการห้องสมุด
โรงเรียน 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่  1   ข้อที่  1.1 
    มาตรฐานที่  2   ข้อที่  2.4 
    มาตรฐานที่  3   ข้อที่  1 , 2    
สนองต่อกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4  
................................................................................................................................................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 45 
ว่าด้วยการด าเนินและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีจุดเน้น  คือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 
มีชีวิต  ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และสามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาสติปัญญา สามารถ
พัฒนาทักษะการอ่าน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ
รัฐบาลว่าด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีทรัพยากรสารนิเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

2.2  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 2.4  เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นสารสนเทศ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ 
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  3.1.1  นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า เห็นประโยชน์ ความส าคัญ    
                              ของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สามารถเสาะแสวงหาความรู้น าไปพัฒนาตนเอง 
  3.1.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  3.1.3  นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยในระบบการบริการจัดการด้านเทคโนโลยี    
                              สารสนเทศ 
 3.2  เชิงปริมาณ 
  3.2.1  นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สามารถเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
           ร้อยละ  80 
  3.2.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ร้อยละ 80 

3.2.3  ห้องสมุดโรงเรียนวัดแพรกษา มีทรัพยากรสารนิเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ      
         สืบค้นข้อมูลเพียงพอ 

4.  ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐานที่ 1  ,  2  ,  3 
 
5.  วิธีด าเนินการ  
  
           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค  
1.  เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

             
นางมาลี 
ลิมานันท์ 
นางสาว
ทักษิณา 
ใยบัว 
และคณะ 
กรรมการ 
ห้องสมุด 

2.  ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

3.  แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5.  สรุปและ
ประเมินผล 

            

 
กิจกรรมและการด าเนินการ 
 5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ด าเนินงานตามโครงการ 
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 5.3  ส ารวจความต้องการ 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.6  ขั้นประเมินผล 
 5.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางมาลี  ลิมานันท์  หัวหน้าโครงการ 
  2.  นางประยูร  ทูลธรรม   กรรมการ 
  3.  นางสุชาดา  เทพสงวน  กรรมการ 
  4.  นางสาวกฤตมุข สิงหราช   กรรมการ 
  5.  นางจิรา  โสภณจริยกิจ  กรรมการ 
  6.  นางสาวธารารัตน ์ ดิษฐี   กรรมการ 
  7.  นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์  กรรมการ 
  8.  นางวัลภา  แสงสมดี   กรรมการ  
  9.  นางสาวอรุณรัตน์ อยู่ภักดี   กรรมการ 
  10. นางสุธัญญารัตน์   จงสุวัฒน์ชัย  กรรมการ 
  11. นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง   กรรมการ 
  12. นายศุภมิตร  โคตรชา   กรรมการ 
  13. นางสาวทักษิณา ใยบัว   กรรมการและเลขานุการ 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 16  พฤษภาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563 
 
7.  งบประมาณ   

งบประมาณ  จ านวน  90,000  บาท  
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     1.1  แนะน าหนังสือน่าอ่าน 
     1.2  เล่านิทาน 
     1.3  เสนอภาษาไทยวันละค า 
     1.4  เสนอภาษาอังกฤษวันละค า 
     1.5  เล่าข่าวเช้านี้ 
     1.6  ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
     1.7  เสนอเรื่องจากสารานุกรมไทย  
           ส าหรับเยาวชน 

  2,000 2,000 
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     1.8  กิจกรรมวันภาษาไทย  
           สัปดาห์ห้องสมุด 
     1.9  จัดป้ายนิเทศเนื่องในวันส าคัญ 
     1.10 บันทึกการอ่าน 
 
วิธีด าเนินการ 
     -  ประชุมปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุด 
        ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม    
        การอ่านพร้อมหลักฐาน 
     -  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน     
        กิจกรรม 

    

2.  กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ 
วิธีด าเนินการ 
     -  ประชุมปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุด 
        และหัวหน้าสาระถึงแนวทางการ   
        คัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ (หนังสือ) 
     -  นักเรียนมีทรัพยากรสารนิเทศ    
        เพียงพอเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล 

  50,000 50,000 

3.  กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีด าเนินการ 
     -  ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ   
        ห้องสมุดเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง   
        และจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ   
        เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดซื้อ  
        Computer ให้เหมาะสมกับการใช้งาน   
        ได้สมบูรณ์และครบครัน 
     -  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล   
        หรือเลขหมู่หนังสือจากโปรแกรมสืบค้น 
     -  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล   
        หรือเลขหมู่หนังสือจากโปรแกรม   
        สืบค้น 
     -  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์    
        เสริมทางเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ไว้    
        ส าหรับเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่าย    
        Internet ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก 

  30,000 30,000 
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4.  กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุ     
     หนังสือ 
วิธีด าเนินการ 
     -  วางแผนด าเนินงานกิจกรรมซ่อมแซม   
        ครุภัณฑ์ และหนังสือที่ช ารุด 
     -  ส ารวจหนังสือท่ีช ารุดเสียหายจากการ 
        ใช้บริการ 
     -  ด าเนินการซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด   
        เสียหาย ด้วยการเข้าเล่มเจาะ เย็บ  
        เข้าปกใหม่ 

  3,000 3,000 

5.  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน    
     ห้องสมุดโรงเรียน 
 วิธีด าเนินการ 
     -  วางแผนด าเนินงานพัฒนาห้องสมุด   
        ภายในโรงเรียน 
     -  พัฒนาห้องสมุดและมุมต่าง ๆ 

  5,000 5,000 

 
8.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องสมุดโรงเรียนวัดแพรกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
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9.  การประเมินผล 
  

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ผลผลิต (Output) 
     -  ร้อยละของนักเรียน    
        โรงเรียนวัดแพรกษาทุกคน 
        มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด  
        ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้   
        เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและ   
        ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ 
     -  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน 
        วัดแพรกษา ทุกคนได้รู้จัก 
        การใช้เทคโนโลยีในการ  
        สืบค้นสารสนเทศ 
 

     -  การสังเกต 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

     -  สถิติห้องสมุด 
     -  แบบบันทึกการใช้บริการ    
        Internet 
     -  สมุดยืม – คืน 
     -  สมุดบันทึกการอ่าน 
     -  สรุปโครงการ 

ผลผลิต (Outcome) 
     -  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน  
        วัดแพรกษาทุกคนเกิดนิสัย 
        รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
        สามารถเสาะแสวงหา 
        ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง  
        เรียนรู้ต่าง ๆ  
     -  ร้อยละของนักเรียน   
        โรงเรียน วัดแพรกษาทุก    
        คนใช้เทคโนโลยีในการ    
        สืบค้นสารสนเทศ 
 

  

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2  นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า เห็นประโยชน์     
        ความส าคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สามารถเสาะแสวงหาความรู้น าไปพัฒนาตนเอง 
10.3  นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษามีทรัพยากรสารนิเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้บริการค้นคว้า   
        อย่างเพียงพอ 
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 11.  การติดตาม 
 11.1  จากสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
 11.2  จากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 11.3  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

                          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางมาลี  ลิมานันท์) 
              ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

                             ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 

             รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 
 
 

                            ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายธนาภณ  กลยนีย์) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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4. โครงการ         โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
แผนงาน         งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางวนิดา   ขามชู  และคณะ 
ลักษณะของโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ         140,000   บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย           ที่ 1-3 
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย            12  ประการ 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        1 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การได้ลงมือปฏิบัติ สัมผัส
จริง ซึ่งจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที ่ถาวรกับเด็ก ที่ได้ศึกษาหาความรู้จากสถานที่   ชุมชน  ท้องถิ่น  
รวมทั้งต่างจังหวัด  ที่มีแหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์และสิ่งที่น่าสน ใจอ่ืน ๆ  อีก
มากมาย  การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้น เด็กต้องมีความ
พร้อมของ พัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา  เพื่อเด็กจะได้เป็นแบบอย่างที ่ดีแก่เด็กด้วยกัน และประชาชนในท้องถิ่น และมุ่งให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้านจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครู
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ทีจะต้องพัฒนาตนเอง ให้ได้รับความรู้ วิธีการใหม่ ๆ 
เพื่อน ามาพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม   สภาพที่พึงประสงค์ที ่ตั ้งไว้  นอกจากนั ้น ครูเองจะต้องพัฒนา
แนวความคิดตนเองในการผลิตนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม,จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างเด็ก
กับครอบครัว และชุมชน 

เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ
สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนในการจัดประสบการณ์  ส่งเสริม  สนับสนุน การเรียนรู้ที่หลากหลาย
อันจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพต่อไปโรงเรียนวัดแพรกษา จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือสนองนโยบายโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ในทศวรรษที่ 21 และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการส ารวจ  สังเกต  ทดลอง  มีโอกาสคิด
แก้ปัญหา  เลือกตัดสินใจ  ใช้ภาษาสื่อสารความหมาย  คิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ในทศวรรษท่ี 21 โครงงาน  การ
วิจัยในชั้นเรียน  สื่อ  นวัตกรรม  และพัฒนาการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวทางการ
เรียนรู้  โดยใช้สองเป็นฐาน ( BBL. )  สนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักน าสิ่งของเหลือใช้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

                        2.5  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ข่าวสาร    
ความรู้ให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับทราบ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีมาตรฐานลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาการตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน  ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  ในทศวรรษที่ 21 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ 90 เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ  ส ารวจ  สังเกต         
ทดลองปฏิบัติจริง  มีโอกาสคิดแก้ปัญหา  เลือกตัดสินใจ  ใช้ภาษาสื่อสารความหมาย  คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเหมาะสมกับวัย  ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

                                  3.1.3  นักเรียนร้อยละ  90 เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความส าคัญของการด ารงชีวิต
ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักประหยัด และใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  รวมถึงการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนจัดท าแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ในทศวรรษที่ 21  โครงงาน  การวิจัยในชั้น
เรียน  สื่อ  นวัตกรรม  และพัฒนาการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามแนวทางการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นพื้นฐาน ( BBL. )  สนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3.2.2  ครูและผู้ปกครองเกิดความสัมพันธ์ที่ดี  ประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
ในการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาไปสู่แนวทางคุณภาพของการศึกษา 
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4. งานและข้ันตอนการด าเนินการ    
 
4.1  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและแจ้งให้ทราบ 
 4.3  ประชุมเพ่ือวางแผน 
 4.4  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
        4.4.1  ให้ความรู้ครูในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
        4.4.2  จัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยง และบูรณาการสาระการเรียนรู้กับชีวิตจริง 
        4.4.3  จัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.5  นิเทศติดตามผล 
 4.6  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
 
5.   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการและแจ้งให้ทราบ 
ประชุมเพ่ือวางแผน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  -ให้ความรู้ครูในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย 
  -กิจกรรมบูรณาการ
เชื่อมโยงกิจกรรมหลัก  6 

พ.ค. 62 
 
มิ.ย. 62 
มิ.ย. 62 
 
มิ .ย .62  – มี .ค . 
63 
 

 นางวนิดา   ขามชู 
 
นางวนิดา   ขามชู 
นางวนิดา   ขามชู 
และคณะ 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 

 
   

 
 

4. 
 
  5. 
 
 

กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมหลากหลายเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
นิเทศติดตามผล   
 
ประเมินผลและสรุปรายงาน 

มิ .ย .62  – มี .ค . 
63 
มี.ค. 62 
 
 
 
มี.ค.63 
 

 ครูประจ าชั้น 
 
นางวนิดา   ขามชู 
 
 
 
นางวนิดา   ขามชู 
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6.  งบประมาณ 

หน่วยงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
โรงเรียนวัดแพรกษา - - 140,000 - 140,000 

 
7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

-   จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  - การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
- การวัดและประเมินผล 
- ความพึงพอใจผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง 
    

 - แบบประเมินผลกิจกรรม/ 
   การจัดประสบการณ ์
- แบบประเมินผลพัฒนาการคุณลักษณะ    
  ตามวัย  4  ด้าน 
- แบบความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     8.1  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช  2560 
     8.2  โรงเรียนจัดประสบการณ์ตามแผนการจักประสบการณ์ระดับปฐมวัยในทศวรรษที่ 21 / จัดกิจกรรม /
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการ   
     8.3  ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
มีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.4 นักเรียนสามารถใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ในการคิดแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

8.5 นักเรียนมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว 
8.6 นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านดนตรี  กีฬาและศิลปะ  ได้เหมาะสมกับวัย 
8.7 นักเรียนกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 
8.8 นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข 

 
9.  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 9.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์    140,000     บาท  
          9.2  อื่นๆ                                                  -                  บาท 
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      ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นางวนิดา   ขามชู) 
                                                                   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 

                                                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 

                              รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 

                                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายธนาภณ  กลยนีย์) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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5. โครงการ   นิเทศการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวประยูร ทูลธรรม  และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ข้อ 2.1 , 3 , 4 
    กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 3 มาตรฐานที่ 2 , 5 , 6 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการก ากับให้สถาบันที่ท าหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายในเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไข  ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
ภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แนะน าให้ค าปรึกษาเพ่ือร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไป ตาม
แนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียน   
การสอนของครูจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2   เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3   นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
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3.   เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครู ร้อยละ  90  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 6 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4.  ตัวช้ีวัด 
ครูทุกชั้นจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดท าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 
5. วิธีด าเนินการ 

 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            3. ด าเนินกิจกรรม 
   3.1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
         - จัดท าแบบนิเทศภายใน 
   3.2 สังเกตการสอน 
   3.3 การจัดสอนแทน 
         - จัดท าแบบบันทึกการสอนแทน 

 4. ติดตามและประเมินผล 
  5. สรุปรายงานโครงการประจ าปี 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
7.งบประมาณ 
งบประมาณ จ านวน 5,000  บาท 
 
8.   สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนวัดแพรกษา 
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9.    การประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

9.1 ครูผู้สอน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการจัดประสบการณ์ คิดเป็น  
ร้อยละ 85  

9.2 ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การ 
เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

9.3 ห้องเรียน ได้รับการจัดสอนแทน ในทุก
ชั่วโมงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 10.3นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
  
 

      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวประยูร ทูลธรรม) 
              ครู อันดับ ค.ศ.1 
 
 

             (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ)  
                                รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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6. โครงการ          โรงเรียนคุณธรรม   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์ และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ข้อ 1.2  ข้อ 3 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 , 2 , 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 3 มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศก าลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้จาก
กระบวนการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้    
มีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ  และนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้น  ท าให้รูปแบบของสังคมไทยที่เคย
เป็นสังคมเอ้ือเฟ้ือต่อกัน  อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้รักสามัคคี  และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม  เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัญหา
ที่กดดันทางสังคม  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ  อีก  เช่น  การแตกแยกและขาดความอบอุ่นจากสถาบัน
ครอบครัว  ความบกพร่องของการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังความดีงามให้กับเยาวชนของสถาบันการศึกษา         
การขาดจริยธรรมในการด ารงชีวิต  ขาดจิตส านึกสาธารณะและการมีจิตอาสาเพ่ือสังคม  ทั้งนี้อาจเป็นผลมา      
จากความไม่รู้  การขาดโอกาสทางการศึกษา  การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึก  รวมทั้งความเชื่อ
และค่านิยมที่ผิดๆ  ก็เป็นได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
  การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อว่า
ถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวกเขามีความเจริญงอกงามท้ังทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและมติปัญญา  
ดังนั้น  สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดีงามท้ังทางด้านพุทธิ
พิสัย  (Cognitive  Domain)  ทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  และจิตพิสัย  (Affective  Domain)  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย  และต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีความงามให้กับเด็กๆ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีก
ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี   
คนเก่ง  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
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โรงเรียนวัดแพรกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โดยได้มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนใน
ด้านโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว  และต้องน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนั้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
นักเรียน  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน   
โดยยึดหลักการท างานที่ว่า  “เด็กคิด  เด็กท า  เด็กน าเสนอ” 
  จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้โรงเรียนวัดแพรกษา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปรับปรุง  และพัฒนาโรงเรียนร่วมกับบุคลากรภายในโรงเรียน  จึงได้จัดท าโครงการ  “พัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดแพรกษา   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน” ขึ้น   
โดยใช้  กิจกรรม One classroom One moralproject “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม”   
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ความดีงามจากการปฏิบัติจริง  เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็น  
“โรงเรียนคุณธรรม”  ต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมโรงเรียนวัดแพรกษาแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภูมิใจ  โดยการพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ 
  ๒.๓  เพ่ือร่วมกันจัดท าโครงงานคุณธรรม  โดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง 
  ๒.๔  เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม   
  ๒.๕  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่  ๙ 
 
๓.  เป้าหมายของโครงการ 
  ๓.๑  ด้านปริมาณ 
   -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดแพรกษา  จ านวน   คน 
   -  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ“โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัด
แพรกษา”  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน    คน 
  ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  -  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการท าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา 
  -  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรม   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  เพ่ือให้เกิดโรงเรียนคุณธรรม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 
๔.  ลักษณะของโครงการ 
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  ๔.๑  เป็นโครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักเรียน 
  ๔.๒  เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม  โดยยึดหลักการที่ว่า  “เด็กคิด  เด็กท า   เด็ก
น าเสนอ” 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายการปฏิบัติ 
ระยะเวลาที่

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 
(Plan) 

- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับจากทุกภาคส่วนใน
โรงเรียนว่า  เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นและ
เราจะร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผล  

-  แต่งตั้งคณะท างาน 
- ส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร 

เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรแกนน าในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรในโรงเรียน  

-  ผู้บริหาร ครู  นักเรียน  ร่วมกันระดมความคิด ท า
บัญชีพฤติกรรม ๒  บัญชี  (๑)  รวบรวมพฤติกรรมที่
ไม่พ่ึงประสงค์ในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา  เพ่ือท าให้ทุก
คนรับรู้ข้อพกพร่องของทั้งองค์กร (๒) รวบรวม
พฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียนของเราในรอบ ๑๒ เดือนข้างหน้า ท าให้ทุก
คนรับรู้ถึงความปรารถนาร่วมกันในการพัฒนา
โรงเรียนในปีต่อไป 

- ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ไขหรือลดพฤติกรรมที่ไม่
พ่ึงประสงค์ และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์  โดยก าหนดตามกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ  ความพอเพียง  ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 

- ประกาศ “คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน” ให้
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนทราบ และชี้แจงแนว
ทางการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

- ผู้บริหาร ครู  นักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัด

เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายปิยะพงษ์   
สง่าพันธ์ 
และคณะท างาน
โรงเรียนคุณธรรม 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายการปฏิบัติ 
ระยะเวลาที่

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

แพรกษา   
- ประชุมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม ด้วย นวัตกรรม “โครงงาน
คุณธรรม” 

-  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร ชื่อโครงการ“พัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดแพรกษา   
-  บันทึกขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการ 
-  ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ โดยใช้ กิจกรรม  
   
  “ One classroom One moralproject : หนึ่ง 
   ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ”   
    (นักเรียนคิด นักเรียนท า  นักเรียนน าเสนอ) 
-  ก าหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงชั้น  
    มัธยมศึกษาปีที่  ๓  จัดท า โครงงานคุณธรรมห้อง 
    ละ ๑ โครงงานโดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษา   
    และจะต้องเป็นโครงงานที่นักเรียนและครูที่ปรึกษา 
   ร่วมกันส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนดประเด็นปัญหาและ 
   แนวทางแก้ไขร่วมกัน (ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ 
   วิชาที่สอนของครู) 
-  โครงงานคุณธรรมแต่ละห้อง ต้องสอดคล้องกับ 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดแพรกษา  
 อย่างน้อย 1 ข้อ  (รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  กตัญญู  
 ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา และให้บูรณาการ ด้าน 
 ความพอเพียงเข้ากับทุกโครงงาน) 

ขั้นวางแผน 
(Plan) 

-  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
    ตลอดปีการศึกษา 
-   วางแผนกิจกรรมที่ปฏิบัติจะต้องบูรณาการให้ 
    สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมบ าเพ็ญ   
    ประโยชน์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน = ชุมนุม+     
    บ าเพ็ญประโยชน์)  
-   วางแผนปฏิบัติกิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรม     
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ 

เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายปิยะพงษ์  
 สง่าพันธ์ 
และคณะท างาน
โรงเรียนคุณธรรม 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายการปฏิบัติ 
ระยะเวลาที่

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

-   คณะครูสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน  
    เกี่ยวกับการจัดท าโครงงานคุณธรรม ในช่วงที่ออก 
    เยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  จัดท าปฏิทินปฏิบัติ ก าหนดกิจกรรมและวันเวลาใน 
    การปฏิบัติ ก่อนออกท ากิจกรรม 

ขั้น
ด าเนินการ 

( Do) 

- ฝ่ายบริหารประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบาย   
  สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
- ฝ่ายบริหารก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกห้องเรียนจะต้อง 
  จัดท าโครงงานคุณธรรม ห้องละ ๑ โครงงาน 
  โดยมีครูประจ าชั้นของ แต่ละห้องเป็นครูที่ปรึกษา 
  โครงงาน  (โครงงานใหญ่ของโรงเรียน ใช้ชื่อโครงงาน 
  ว่า “One classroom One moral project: หนึ่ง  
  ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม”  
   (นักเรียนคิด นักเรียนท า นักเรียนน าเสนอ) 
- ฝ่ายบริหารก าหนดให้แต่ละห้องคัดเลือกนักเรียน 
  แกนน า ๕ คน (เป็นแกนน าในการจัดท าโครงงานและ 
  น าเสนอ) ครูจะต้องคิดปัญหาร่วมกับนักเรียน   
  แล้วเสนอโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับ 
  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดแพรกษา  
  อย่างน้อย ๑ ข้อ 
- ฝ่ายบริหารจัดท าแบบฟอร์ม  การเขียนโครงงาน 
  คุณธรรม  เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ให้ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  อย่างสม่ าเสมอในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนโดย 
  สัมพันธ์กับวิชาที่สอน          
-. นักเรียนและครูประจ าชั้น ส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนด 
   ประเด็นปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหา วิธีการระดม 
   ทุน และ ตั้งชื่อ โครงงาน ก าหนดวันเวลาในการ 
   ปฏิบัติกิจกรรม  
-  เชิญชวนให้นักเรียนประจ าชั้นออมเงินกับธนาคาร 
   โรงเรียน (เพ่ือใช้เป็นทุนส าหรับการท าโครงงาน) 
-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นัดหมาย 
   วันเวลา ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริงในโรงเรียน/หรือ 

เดือน มิ.ย. ถึง 
 เดือน ก.ย.  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายปิยะพงษ์  
 สง่าพันธ์ 
และคณะท างาน
โรงเรียนคุณธรรม 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายการปฏิบัติ 
ระยะเวลาที่

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

   ในวัด หรือในชุมชน ตามกิจกรรมและสถานที่ 
   ที่ก าหนด 
-  ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยท าหน้าที่เป็นผู้ 
   ควบคุม ดูแล อ านวยความสะดวก และให้ค าชี้แนะ  
   ถ้านักเรียนมีปัญหา  
-   ให้มีการบันทึกภาพกิจกรรม เก็บข้อมูลภาพกิจกรรม 
    ในแฟ้มโครงงานคุณธรรม  (ทุกห้องต้องมีแฟ้ม 
    โครงงานคุณธรรม) ใช้เก็บร่องรอยหลักฐานการ 
   ปฏิบัติกิจกรรม เช่น เอกสารโครงงาน ภาพกิจกรรม 
    บ าเพ็ญประโยชน์ / สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม  
    ( เน้น“บวร”) หรือ กิจกรรมความดีอ่ืนๆ  
    ของนักเรียนประจ าชั้น  

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

-  ขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมีการประเมินผล  
   ขณะปฏิบัติกิจกรรม และหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
-  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสังเกต 
   สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง และใช้ 
   แบบประเมิน 
- บันทึกผลการประเมิน บันทึกปัญหาอุปสรรค 
   และข้อเสนอแนะ 
-  น าผลงานเข้าร่วมแข่งขัน กับโรงเรียนต่างๆทั้งใน                                     
   ระดับศูนย์เครือข่ายและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ตลอด 
 เดือน ต.ล. ถึง 

เดือน ม.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายปิยะพงษ์   
สง่าพันธ์และ
คณะท างาน 
โรงเรียนคุณธรรม 

ขั้นแก้ไข
ปรับปรุง 
(Action) 

- แก้ไขปัญหาอุปสรรคตามข้อเสนอแนะตามข้อมูล  
   ผลการประเมิน   
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอ 
  ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและสั่งการ 

เดือน มี.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายปิยะพงษ์   
สง่าพันธ์และ
คณะท างาน 
โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

๖.ปฏิทินปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอน/กิจกรรม    เดือน 
พ.ค.  มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

๑. ประชุมวางแผน/
เสนอโครงการ 

           

๒. ติดต่อประสานงาน/
ประชาสัมพันธ์  
    - ประชาสัมพันธ์ 
โครงการ 

           

ขั้นตอน/กิจกรรม เดือน 
พ.ค.  มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๓. เตรียมการ 
    - วางแผนการท า
กิจกรรม 

           

๔. ด าเนินงาน      
๕. ประเมินผล/สรุปผล/
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

           

 
๗.  ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
  งบประมาณ  ๓๐ ,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  ได้จากงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน   
โดยมีค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
   -  ค่าท าป้ายไวนิล 
  -  ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
  -  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  และอาหารว่าง 
  -  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  -  ค่ารถยานพาหนะ 
  -  ค่าจัดนิทรรศการและน าเสนองาน  โครงงานคุณธรรม 
 
 
 
 
 
๘.  การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ 85 นักเรียนโรงเรียนวัด
แพรกษามีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๒. ร้อยละ 85 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงาน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

๓.นักเรียนสามารถใช้โครงงานคุณธรรม
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสร้างความดี
ได้ห้องละ 1 โครงงาน 

สังเกต / ประเมิน 
 
 
 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
ประเมิน/ดูหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
  
 
 
 สังเกต/สัมภาษณ์ 
ประเมิน/ดูหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

แบบสังเกต/แบบประเมิน 
 
 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมโรงเรียนวัดแพรกษาแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  
 ๑๐.๒  สร้างความตระหนักถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภูมิใจ  โดยการพัฒนากระบวนการ
คิดเชิงระบบ 
  ๑๐.๓  ร่วมกันจัดท าโครงงานคุณธรรม  โดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลง
มือปฏิบัติจริง 
  ๑๐.๔  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม   
  ๑๐.๕  เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่  ๑๐  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่  ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 

    (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์) 

     ครูผู้ชว่ย 

 

    (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  
                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 

 
            (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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7. โครงการ     โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน     บริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดแพรกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ                  20,000 บาท 
ผู้ที่รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์  จรญัธนเสฏฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1, 3, 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 ,2, 3, 4 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วนตน เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มี
ความเป็น พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็น เครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วน  เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคม ที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอาเปรียบในสังคม
ทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริต
ทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหา
ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต 

  โรงเรียนวัดแพรกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส นักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โครงการนี้เกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเมื่อมีการด าเนินงานแล้วก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานของ 
“โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและเพ่ือเป็นแกนน า ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  
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2. วัตถุประสงค ์
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 

การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 

กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
3. เป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  พัฒนานักเรียนให้มีชีวิตที่มั่นคง 
 
 
 

 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
5.  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

- ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเปิด
ร้านค้าจัดตั้งสหกรณ์น้อย 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2562 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์    
จรัญธนเสฏฐ ์

 
2 กิจกรรมรักความสุจริต 

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัย
นักเรียน 

- ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2562 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์    
จรัญธนเสฏฐ ์
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-  ส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนเปิดร้านค้าจัดตั้ง
สหกรณ์น้อย  

    
 
 

 20,000 

2 กิจกรรมรักความสุจริต 
- เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม และวินัยนักเรียน 
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

การต่อต้านยาเสพติดใน
โรงเรียน 

     - 

3 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
- การเข้าแถว 
- การเคารพธงชาติ 
- การสวดมนต์ไหว้พระ 
- การสมาทานศีล 5 

     - 

3 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
- การเข้าแถว 
- การเคารพธงชาติ 
- การสวดมนต์ไหว้พระ 
- การสมาทานศีล 5 
- การสงบนิ่งและท าสมาธิ 
- การทบทวนค่านิยมพื้นฐาน 5 

ประการ 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2562 
 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์    
จรัญธนเสฏฐ ์

4. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
- ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสุจริต มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
อยู่อย่างพอเพียง 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2562 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนันรัตน์    
จรัญธนเสฏฐ ์
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- การสงบนิ่งและท าสมาธิ 
การทบทวนค่านิยมพื้นฐาน 
5 ประการ 

4 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
- ส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
สุจริต มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ และอยู่อย่าง
พอเพียง 
 

      

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นั ก เรียนมี คุณ ธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ บ าล ใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต”  
        2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชน
ในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

                   ลงชื่อ……………………………………....ผู้เสนอโครงการ 
              (ว่าที่ ร.ต.หญิงชนนัรัตน์  จรัญธนเสฏฐ์)     

                        ครู อันดับ ค.ศ.2 

                                 ลงชื่อ……………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ     
                 (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)                                         
         รองผู้อ านวยการโรงเรียน      

                 ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นายธนาภณ  กลยนีย์ ) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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8. โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่างและคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด   มาตรฐานที ่2, 7, 13, 14, 15 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 4 
............................................................................................................................. .................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  มาตรา 22  และมาตรา 24  มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาต้อง                 

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด  ซึ่งตามคู่มือด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างเป็น
องค์รวม และปลูกฝังอบรม ฝึกฝนนักเรียนตามวิถีทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการหลักไตรสิกขา                       
อันประกอบด้วยศีล  สมาธิ  ปัญญา   

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  โรงเรียนวัดแพรกษา จึงจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านมีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเรียนรู้ผ่านการพัฒนาการกิน การอยู่  การดู  และ
การฟัง พร้อมเสริมสร้างปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าและการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนของ                             
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคมและประเทศ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

2.4 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนและครูโรงเรียนวัดแพรกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ80 
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3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2.2  ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 
3.2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
3.2.4  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน 
 

4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (NALP) 
1. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ 
 
ขั้นด าเนินการ  (OD) 

1. ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและ 
ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละโครงการ 

2. ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามก าหนด ดังนี้ 
 
      - กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
             1. วันวิสาขบูชา   
             2. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
             3. วันมาฆบูชา   
    
 
      - กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 
 
       
      - กิจกรรมส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
       
      - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 
 
      - กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกเช้าวันพฤหัสบดี 

 
เม.ย.62 

 
 
 
 

พ.ค.62 
 
 

 
 

 พ.ค.62 
ก.ค.62 

           ก.พ.63 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
มิ.ย.62 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
นายกฤษณะ รุ่งเรือง 
 
 
 
นางสาวกฤตมุข  สิงหราช 
นายกฤษณะ รุ่งเรือง 
 
นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์ 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง 

 
นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์ 
นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม 
 
นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
       
     - กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตข้อคิดยามเช้า 
   
 
 
 
    
   3.  ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/อุปสรรคการ
ด าเนินกิจกรรม 
      
    
   4.  สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบัติ
กิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 

1. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 

 
ขั้นรายงาน (LHA) 

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
          

 
 
 
 

พ.ค.62-มี.ค.63 
 

 
 

พ.ค.62-มี.ค.63 
 
 
 
 

พ.ค.62-มี.ค.63 
 
 
 
 

29เม.ย.63 

นางสาวทักษิณา  ใยบัว 
 

นางสาวกฤตมุข  สิงหราช 
นางสาวทักษิณา  ใยบัว 

 
 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
5. ปฏิทินการด าเนินการ 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

            ณภัทรธ์กมล 
รุ่งสว่าง              

และคณะครู
กลุ่มสาระ                  

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ

            



58 
 

 
5.1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 5.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
               1. วันวิสาขบูชา   
               2. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
               3. วันมาฆบูชา   
     - กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 
   - กิจกรรมส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
   - กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกเช้าวันพฤหัสบดี 
   - กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตข้อคิดยามเช้า 

  5.6  ขั้นประเมินผล 
    - แบบประเมิน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 5.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาวณภัทรธ์กมล  รุ่งสว่าง               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
  2.  นางเบญญาภา  รัชฎาวภิากุล   ที่ปรึกษา 

3.  นางภัคมนตร์  เจริญสุข                     กรรมการ                     
4.  นางสาวกฤตมุข  สิงหราช   กรรมการ 

  5.  นางสาวทักษิณา  ใยบัว   กรรมการ     
  6.  นายกฤษณะ  รุ่งเรือง    กรรมการ    
  7.  นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม             กรรมการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  สังคมศึกษาฯ 
             
3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 
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  8.  นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์                เลขานุการ    
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ      

16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 

7. งบประมาณ   20,000  บาท 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
2.  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 
3.  กิจกรรมส่งเสริมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
4.  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
5.  กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกเช้าวัน
พฤหัสบดี 
6.  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตข้อคิด            
ยามเช้า 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

1,000 
1,000 
1,000 

 
5,000 
1,000 

 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

 
10,000 
5,000 

 
1,000 

 

2,000 
2,000 
2,000 

 
10,000 
2,000 

 
2,000 

รวม - 10,000 10,000 20,000 

 
 
8. สถานที่จัด    
 6.1  โรงเรียนวัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.2  วัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
9. การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

- ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- สังเกต/สอบถาม/
ทดสอบ/ ผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

10.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 
10.3 นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
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10.4 โรงเรียน วัดและชุมชนมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน 
 
11. การติดตามผล 
 11.1  การด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  และการใช้งบประมาณ
ที่ได้อย่างคุ้มค่าด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวณภัทรธ์กมล  รุ่งสว่าง) 
                 ครู อันดับ ค.ศ.1 
 
 

             (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ)  
                                รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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9. โครงการ              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แผนงาน                    บริหารงานวิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวประยูร ทูลธรรม 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ    เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน       มฐ.1 ข้อ1.1-1.2 มฐ.3 ข้อ3.1-3.4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1,3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวัดแพรกษา มาตรฐานที่ 1 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ผลการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โรงเรียนวัดแพรกษาตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึง
ประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ                      

1)  ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี  
 2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน เพ่ือ
ใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้น   ป.1 -ม.3  ให้
สูงขึ้น 

3) ผู้เรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต  
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4) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระดับดี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

 
เชิงคุณภาพ  

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยสูงขึ้น  
                2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80 มีสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน  

     3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อย
ละ 80 

4. วิธีด าเนินการ   

กิจกรรม/งาน 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2562) 

 

 
หมาย
เหตุ 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

โครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ขั้นด าเนินการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

            
 
 

 
 
 

 
2.ด าเนินงานตามแผน 
ด าเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            
 
 

3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
 - ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

            



63 
 

กิจกรรม/งาน 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ 2562) 
 

 
หมาย
เหตุ 

 4.ขั้นสรุป 
- สรุปผลการด าเนิน 
 - การปรับปรุงแก้ไข 
  -น าเอกสารรายงานความก้าวหน้า     
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

            

 
 
5. งบประมาณ  
    งบประมาณเงินอุดหนุนจ านวน  1,027,000 บาท 
6. รายละเอียดกิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
งบประมาณจัดสรร 

 
จ านวนเงินงบประมาณจ าแนกตาม

กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ฝ่ายวิชาการ 
-กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน 
-กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 
 

5,000 
400,000 
45,000 
30,000 
40,000 
40,000 

100,000 
90,000 
30,000 
30,000 

100,000 
70,000 
5,000 

20,000 

 
 

นางสาวประยูร 
นายวิชาญยุทธ 

นางสาวสุธัญญรัตน์ 
นางประภาพร 
นางสุดารัตน์ 

นางสาวณภัทร์กมล 
นายชลธิต 

นางสาววันทนีย์ 
นางสาวมนัสวัน 
นางสาวธรารัตน์ 
นางสาวญาณิศา 

นายศรายุธ 
นางสาวทักษิณา 
นางสาววันนิภา 
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7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
          1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี (ระดับ 3-4 ร้อยละ 43 ขึ้นไป) ใน 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          2. ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต 
          3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
          4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของ 
 
8.  การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยู่ในระดับดี (ระดับ 3-4 ร้อยละ 43 
ขึ้นไป) ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          2. ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็น
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

          3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
          4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 

1. การทดสอบ 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

1.เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 5 
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

    1. นักเรียนร้อยละ 45 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
     2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงว่าค่าเฉลี่ย

ระดับเขต  
    3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระดับดี ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

 

-กิจกรรมพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
-กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

15,000 
70,000 

นายศรายุทธ 
นางสาวฟาติมา 

 
รวม 1,027,00  
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11. การติดตามประเมินผล 
 1. ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมอ่ืน ๆ จาก
รายงานผลกิจกรรม ว่าวัตถุประสงค์และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 

 

          ลงชื่อ……………………………………....ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวประยูร ทูลธรรม)     

                        
 

                          ลงชื่อ……………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ     
              (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)                                         
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน      
                              

 
                 ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  ( นายธนาภณ  กลยนีย์ ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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9.1 กิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษา 
1.วิธีการด าเนินการ 

1.1 ขั้นเตรียมการ  
1.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

1.2  ขั้นด าเนินการ  
1.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
1.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
1.3 ขั้นนิเทศติดตามผล  

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด     
           

1.4 ขั้นประเมินและรายงานผล  
1.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
1.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแพรกษา 
2.2  คณะครูโรงเรียนแพรกษา 
2.3  นักเรียนโรงเรียนแพรกษา 
2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแพรกษา 
2.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแพรกษา 

 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
           16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563    
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4. สถานที ่
            โรงเรียนแพรกษา 
   
5. งบประมาณในการด าเนินการ 
            งบประมาณจ านวน 5,000  บาท 
 
6. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 
ด้านปริมาณ 

1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นในระดับดี 

            - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
            - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
            - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
            - กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 
ประเมินผล 

 

 
แบบประเมินผล 

 

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้   ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบ
การนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง สม่ าเสมอ 
มีการน าแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
การสอน 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1  โรงเรียนวัดแพรกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดแพรกษา มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 
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  7.2 โรงเรียนวัดแพรกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
       7.3 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       7.4 โรงเรียนวัดแพรกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปสรุปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ  
       7.5 โรงเรียนวัดแพรกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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9.2 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทย   
 

2.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (PLA) 
1. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ 

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 
 

ขั้นด าเนินการ(DO) 
    1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและ 
   ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
    2  .ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนด ดังนี้ 
 

-  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 
 

 
-  กิจกรรมวันภาษาไทย 
 
 
 

 
 

-  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
 
 
 
 
 
 

-  กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
 
 
 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 
 

พ.ค. 62 
 

 
 

มิ.ย. 62 
 

 

 
ก.ค. 62 

 
 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 
 

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

นางสาวชนิสรา  วงษ์ค าหาร 
นายวีระโชติ   ธนูทอง 
นางสาวกาญจนา   จันทคุป 
 
นางสาวอรุณรัตน์  อยู่ภักดี 
นางสาวธัญชนก  อินทรารักษ์ 
นางกุสุมา    รอดดี 
นางสาววิชุดา  ท้าวจัตุรัส 
 

นางกมลวรรณ   สุวรรณะ 
นางสาวอุไรรัตน์  รัตนหิรัญ 
นางวัลภา  แสงสมดี 
 
 
 
 

นางสาวนลินทิพย์  ช่างเหล็ก 
นางสาวประยูร  ทูลธรรม 
นางสุธัญญารัตน์  จงสุวัฒน์ชัย 
และคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 
 
 
 



70 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     3.ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินกิจกรรม 
 

     4.สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติ
กิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 
 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
1.สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 

ขั้นรายงาน (ACT) 
            1.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

ต.ค.61-มี.ค.63 
 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
29  เม.ย. 63 

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 
 

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
                                                   

3.ปฏิทินการด าเนินการ 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

            

นางสุธัญญารัตน ์
จงสุวัฒน์ชัย 

และครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องกิจกรรมและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

 
 

          

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

     
 

    

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

 
 

          

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 
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3.1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด และความต้องการในพัฒนาทักษะ 
 3.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 
   -  กิจกรรมวันภาษาไทย    
   -  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
   -  กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย      
    
   3.2.  ขั้นประเมินผล 
            - แบบประเมิน 
   -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  3.3  คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางสุธัญญารัตน์         จงสุวัฒน์ชัย  หัวหน้าโครงการ      
2. นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก     กรรมการ 
3. นางสาวอรุณรัตน์   อยู่ภักดี                     กรรมการ 

  4. นางสาวประยูร   ทูลธรรม      กรรมการ 
  5. นางสาวอุไรรัตน์   รัตนหิรัญ     กรรมการ 
                     6. นางนิภาวรรณ   สวนแย้ม                       กรรมการ  
                     7. นางวัลภา   แสงสมดี      กรรมการ 
                    8. นางสมประสงค์   เกตุฉันท์                       กรรมการ 
                    9. นางสาวกาญจนา   จันทคุป      กรรมการ 
                    10. นางชไมพร  พ่ึงอ่ิม      กรรมการ 
                    11. นางสาวธัญชนก   อินทรารักษ์                 กรรมการ  
           12. นางกมลวรรณ สุวรรณะ     กรรมการ 
           13.นางกุสุมา        รอดดี               กรรมการ 
           14.นางสาวชนิสรา         วงษ์ค าหาร     กรรมการ 
           15. นางสาววชิุดา          ท้าวจัตุรัส     กรรมการ 
           16. นายวีระโชติ   ธนูทอง                          กรรมการ 
  17. นางสาวฟาติมา    ช่วยนา      กรรมการ 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ   
  

16 พฤษภาคม  2562  -  30  มีนาคม   2563 
 
 

5. งบประมาณที่ใช้  45,000  บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
2.  กิจกรรมวันภาษาไทย   
3.  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
4.  กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 
 
 

  17,000 
18,000 
5,000 
5,000 

 
 

รวม - - 45,000 45,000 

 
6. สถานที่  

โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
7. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
7.1ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- สังเกต/ทดสอบ/การประเมินผล
ปลายภาค/ผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกต/แบบทดสอบ/
เครื่องมือวัดผล / ผลงาน
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
     8.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเขียนภาษาไทย 
     8.3  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสาระภาษาไทย 
    8.4  นักเรียนน าความรู้จากการอ่าน-เขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

9.การติดตามผล 
 9.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  จากการท าเล่มสรุปโครงการ 
รายงานผลการแข่งขัน และผลงานนักเรียนประกอบโครงการตามฝ่ายงานจากครูที่ด าเนินการ และงบประมาณท่ีใช้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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9.3 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
2.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (PLA) 

1. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเพื่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและด าเนินงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
2. ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนด ดังนี้ 

 
- การสร้างสื่อนวัตกรรม 

 
 

- การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม การจัดงาน    
   นิทรรศการมหกรรมคณิตศาสตร์ 
 
 
 

- การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 
 

- การจัดงานนิทรรศการมหกรรมคณิตศาสตร์ 
 
 

เมษายน 2562 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2562 

 
 
 
มิถุนายน 2562 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
กันยายน 2562 
 
 
 
 
ธันวาคม 2562 

 
 

ธันวาคม 2562 

นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 
 
 

นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 

นายธีระพงษ์  คุ้มราษี และ 
นางศรัณย์ภัทร   ชัยอ านวย 

 
นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 
นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 

นายสุทธิรักษ์  ซื่อตรง 
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 
นายนนทนันท์   ชมพูพฤกษ์ 
และ 
นางสาวละอองดาว  วอนอก 

 
นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 
และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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3. ปฏิทินการด าเนินการ 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. เสนอกิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติ 

            

นางประภาพร  
ทรัพย์ประดิษฐ์ และ

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องกิจกรรม
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. สรุปและประเมินผล             
 
3.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 3.1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3.1.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด และความต้องการในพัฒนาทักษะ 
 3.1.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.1.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดท าแบบฝึกทักษะ และสร้างสื่อนวัตกรรม 
   -  การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
   -  จัดกิจกรรมงานมหกรรมคณิตศาสตร์ 
   -  การสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
   -  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
3.2  ขั้นประเมินผล 

3.2.1  แบบประเมิน 
3.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
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 3.3  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1. นางประภาพร   ทรัพย์ประดิษฐ์  หัวหน้ากิจกรรม 
  2. นายสมชาย     กิมฮง   กรรมการ 
  2. นางสาวธันยนันท์   ภัทรเจริญลักษณ์  กรรมการ 
  3. นางเนาวรัตน์   นุชอุดม   กรรมการ 

4. นางสาวญาณิศา   ทองพูน   กรรมการ 
  5. นางสาววันนิภา   ยาตรา   กรรมการ 
  6. นายธีระพงษ์    คุ้มราษี   กรรมการ  
  7. นายสุทธิรักษ์   ซื่อตรง   กรรมการ 
  8. นายนนทนันท์   ชมพูพฤกษ์  กรรมการ 
  9. นางศรัณย์ภัทร   ชัยอ านวย  กรรมการ 
  10. นางสาวศศิธร    แกล้วกล้า  กรรมการ 
  11. นางสาวละอองดาว     วอนอก   กรรมการ 
  12. นางสาวคัทลียา   น้อยงาม   กรรมการ 
  13. นางสาวสุดารัตน์   แก้วหลิบ              กรรมการและเลขานุการ  
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ      
 16  พฤษภาคม 2562  -  31  มีนาคม 2562 
 
5.  งบประมาณ   
 เงินอุดหนุน 30,000  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.  การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
2.  การจัดงานนิทรรศการมหกรรมคณิตศาสตร์ 
3.  การสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  
4.  การสร้างสื่อนวัตกรรม 
5.  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2,000 
10,000 
4,000 

10,000 
4,000 

2,000 
10,000 
4,000 

10,000 
4,000 

รวม - - 30,000 30,000 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดแพรกษา  
 
7.  การประเมินผล 
 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ -  ท าแบบฝึกทักษะ -  แบบฝึกทักษะ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ -  การทดสอบ -  แบบทดสอบ 

 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-  การทดสอบ -  แบบทดสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์มีระดับการพัฒนาดีขึ้น 
 8.2  ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 8.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
9.  การติดตามผล 
    9.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินกิจกรรมในการท ากิจกรรมจากครูแต่ละฝ่าย การท าเล่มสรุปกิจกรรม 
รายงานผลการแข่งขัน  ผลงานนักเรียนประกอบกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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9.4 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
1.วิธีด าเนินการ 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

คณะครู 
กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
2. กิจกรรมและการด าเนินการ    
 2.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 2.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 2.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 2.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 2.6  ขั้นประเมินผล 
 2.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
    1.  นางสุดารัตน์       วรวลญัช์   หัวหน้าโครงการ   
    2.  นางสุชาดา         เทพสงวน  กรรมการ 
    3.  นางสาวภาวนา เจริญสุข   กรรมการ 
    4.  นายวิชาญยุทธ มะณี   กรรมการ 
    5.  นางสาวอรสา      ฟักเชือก   กรรมการ 
          6.  นายชัยธช   วณิคพันธุ์      กรรมการ 
    7.  นายศรายุธ          หัวนา   กรรมการ 
       8.  นางสาววราพร ทิพันธ์   กรรมการ/เลขานุการ 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ   
 16 พฤษภาคม  2562 - 31 มีนาคม 2563 
 
4. งบประมาณ   40,000  บาท  
 
ล าดับที่ กิจกรรม รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดงาน 

- 30,000 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-NET ป.6 และ ม.3 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กิจกรรม 

- 5,000 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กิจกรรม 

- 5,000 

รวม 40,000 

 
5. สถานที่ด าเนินการ    
 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
 
6.  การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม         
วันวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  95 

ส ารวจความคิดเห็น 
 

แบบสอบถาม 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์โอเน็ตในวิชาวิทยาศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

ส ารวจ 
ผลการสอบระดับชาติ 

แบบส ารวจ 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างน้อยปีละ 5 รายการ    

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
7.1  นักเรียนได้รับความรู้และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
7.2  นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์    

และมีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
8. การติดตาม 
 8.1  การด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนด  และการใช้งบประมาณที่
ได้อย่างคุ้มค่าด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ตามเป้าหมาย 
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9.5 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
2. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน(PLAN) 
1. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ือ
อนุมัติประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเพ่ือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 

 
นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

ขั้นด าเนินการ(DO) 
1. ประชุมคณะการที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
2. ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนด 
ดังนี้  
 

 
พ.ค. 62 

 

 
นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
 

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวปาริดา ประชามอน                           
นางสาวธีรสุดา  ไชยบุตร 
นางสาวรภัสสา กรองทอง 
 

- กิจกรรมแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวจุไร  อ๋องเอ้ือ  
นางสาวปาริชาติ  สมบัติ  
 

- กิจกรรมวัน Christmas Day 
 

ธ.ค. 62 
 

นางสาวกัลยาณี  ทองเชิด 
นางสาวชาดา  จันทะวงษ์ 
 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

นางอุษา  โพธิ์แก้ว 
นางสาวดุจฤดี  วังค า 
นายอภิณัฐ  ภู่ก๋ง  
 

3. ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/
อุปสรรคการด าเนินกิจกรรม 

ต.ค. 62- มี.ค. 63 
 

นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

4. สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
เป้าหมาย 

ต.ค. 62- มี.ค. 63 
 

นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
3. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
 

ขั้นรายงาน(ACT) 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
29 เม.ย. 63 

 
นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

 
3. ปฏิทินการด าเนินการ 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

นางสาวธรารตัน์ ดิษฐ ี
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
 3.1 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  3.1.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
  3.3.3 ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด และความต้องการในพัฒนาทักษะ 
   3.4.4 แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   3.5.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
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   - กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า   
                     - กิจกรรมแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมวัน Christmas Day 

   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์           
 3.2 ขั้นประเมินผล 
  - แบบประเมิน 
  - แบสังเกตพฤติกรรม 
 
 3.3 คณะกรรมการด าเนินการ 
        1. นางสาวธรารัตน์   ดิษฐี   หัวหน้าโครงการ 
        2. นางอุษา            โพธิ์แก้ว             กรรมการ 
  3. นางสาวรภัสสา  กรองทอง   กรรมการ 
  4. นางสาวปาริดา  ประชามอน            กรรมการ 
                 5. นางสาวดุจฤดี               วังค า    กรรมการ 
                 6. นางสาวธรีสดุา    ไชยบุตร    กรรมการ 
                 7. นายอภิณัฐ    ภู่ก๋ง    กรรมการ 
       8. นางสาวจุไร    อ๋องเอ้ือ    กรรมการ 
                 9. นางเครือทิพย์    แสงพิทักษ์  กรรมการ 
       10. นางสาวปาริชาติ   สมบัติ    กรรมการ 
                11. นางสาวชาดา   จันทะวงษ์                   กรรมการ 
                12. นางสาวกัลยานี  ทองเชิด                      กรรมการและเลขานุการ 
       
4. ระยะเวลาด าเนินการ      
 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท      

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
2.  กิจกรรมแข่งขันส่งเสริมความเป็น 
    เลิศวิชาภาษาอังกฤษ 
3.  กิจกรรมวัน Christmas Day 
4.  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

- 
- 
 
- 
- 

        

- 
- 

 
- 
- 

        

1,000 
1,000 

 
27,000 
1,000 

 

1,000 
1,000 

 
27,000 
1,000 

 
รวม - - 30,000 30,000 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดแพรกษา 
  

7.  การประเมินผล  
 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

7.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- สังเกตพฤติกรรม  
- ทดสอบ 
- ประเมินผลปลายภาคเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบ 
เครื่องมือวัดผล 
ผลงานนักเรียน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
       8.2  นักเรียนมีพัฒนาการทางความรู้ และความสามารถทางด้านภาษาดีข้ึน     
             8.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
             8.4  นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
                   อย่างเหมาะสม 
 8.5  ครูพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
9.การติดตามผล 
    9.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการในการท ากิจกรรมจากครูแต่ละฝ่าย  การท าเล่มสรุป
โครงการ รายงานผลการแข่งขัน   ผลงานนักเรียนประกอบโครงการ   และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน 
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9.6 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
2. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (NALP) 

3. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ 
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 
ขั้นด าเนินการ  (OD) 

3. ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและ 
ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 

4. ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามก าหนด ดังนี้ 
 
         - กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ 
                1)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา                     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
                2)  วันแม ่
                3)  วันพ่อแห่งชาติ 
 
 
        - กิจกรรมหนูน้อยเล่าข่าวยามเช้า 
 
   
 
        - กิจกรรมอาเซียนเพ่ือนบ้าน 
 
 
    
        - กิจกรรม Social Studies PSK 
 
 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 

 
 

ก.ค.62 
          

ส.ค.62 
ธ.ค.62 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ส.ค.62 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง 
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ  

 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และนายกฤษณะ รุ่งเรือง 
 
 
 
 
นางสาวทักษิณา  ใยบัว 
นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม 

 
 

นางสาวกฤตมุข  สิงหราช 
 
 
 
นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
        - กิจกรรมพัฒนาครูสู่พัฒนาศิษย์  
 
 
   3.  ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/อุปสรรคการ
ด าเนินกิจกรรม 
      
   4.  สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบัติ
กิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 

4. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
6. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 

 
ขั้นรายงาน (LHA) 

2. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
          

 
ต.ค.62-มี.ค.63 

 
 

ต.ค.62–เม.ย. 63 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

29 เม.ย. 63 

นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์ 
 
 

นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 
 
 
นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง
และคณะครูกลุ่มสาระ                 
สังคมศึกษาฯ 

3. ปฏิทินการด าเนินการ 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

            

ณภัทรธ์กมล 
รุ่งสว่าง              

และคณะครู
กลุ่มสาระ                 

สังคมศึกษาฯ 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. สรุปและประเมินผล             
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3.1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 3.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
    - กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ 
                     1)  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
                     2)  วันแม่ 
                     3)  วันพ่อแห่งชาติ 
    - กิจกรรมหนูน้อยเล่าข่าวยามเช้า 
    - กิจกรรมอาเซียนเพื่อนบ้าน 
    - กิจกรรม Social Studies PSK 
    - กิจกรรมพัฒนาครูสู่พัฒนาศิษย์  

   3.6  ขั้นประเมินผล 
    - แบบประเมิน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 3.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาวณภัทรธ์กมล  รุ่งสว่าง               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
  2.  นางเบญญาภา  รัชฎาวภิากุล   ที่ปรึกษา 

3.  นางภัคมนตร์  เจริญสุข                     กรรมการ                     
4.  นางสาวกฤตมุข  สิงหราช   กรรมการ 

  5.  นางสาวทักษิณา  ใยบัว   กรรมการ     
  6.  นายกฤษณะ  รุ่งเรือง    กรรมการ    
  7.  นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขตาม             กรรมการ 
  8.  นายปิยะพงษ์  สง่าพันธ์                เลขานุการ    
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ      

16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 

5. งบประมาณ   40,000  บาท 
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รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมวันส าคัญ  
2.  กิจกรรมหนูน้อยเล่าข่าวยามเช้า 
3.  กิจกรรมอาเซียนเพ่ือนบ้าน 
4.  กิจกรรม Social Studies PSK 
5.  กิจกรรมพัฒนาครูสู่พัฒนาศิษย์ 

- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
1,000 
5,000 
3,000 
5,000 

5,000 
1,000 

10,000 
5,000 

- 

10,000 
2,000 

15,000 
8,000 
5,000 

รวม - 19,000 21,000 40,000 

 
 
6. สถานที่จัด    
 6.1  โรงเรียนวัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.2  วัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.3  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 
 
7. การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

-  กิจกรรมวันส าคัญ นักเรียนร้อยละ 80 ได้มี
โอกาสท าบุญตักบาตร เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันชาติ 
-  กิจกรรมหนูน้อยเล่าข่าวยามเช้า นักเรียนร้อยละ 
70 สามารถคิดวิเคราะห์ มีความรอบรู้และติดตาม
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
-  กิจกรรมอาเซียนเพ่ือนบ้าน นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เรียนรู้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง 
การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอ่ืน ๆ  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
-  กิจกรรม Social Studies PSK นักเรียนร้อยละ 
70 มีความเข้าใจ รอบรู้ในสาระวิชาการเรียนรู้สังคม
ศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู้และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการตอบค าถาม 
-  กิจกรรมพัฒนาศึกษาดูงานของครูผู้สอนสังคม
ศึกษาสู่การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน

- สังเกต/สอบถาม/
ทดสอบ/การประเมินผล
ปลายภาค/ผลงานนักเรียน 
 

- แบบสังเกต/
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ/เครื่องมือ
วัดผล / ผลงานนักเรียน 
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สังคมศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ร้อยละ 60 ได้พัฒนาตนเองในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมและข้อมูลใหม่ๆ ทางวิชาการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ได้พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีข้อสอบที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 8.2  สถานศึกษาได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 3 
          8.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนแบบบูรณาการและสร้างสรรค์     

8.4  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาวิชาการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
9. การติดตามผล 
 9.1  การด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  และการใช้งบประมาณท่ี
ได้อย่างคุ้มค่าด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ตามเป้าหมาย 
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9.7 กิจกรรม    ยกระดับศักยภาพด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
2.วิธีการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.2 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 
   ปีการศึกษา  2561 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
4.  งบประมาณ 30,000  บาท 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 5.1 โรงเรียนวัดแพรกษา 
 5.2  ห้องเรียน, ห้องคหกรรม  
 
6. คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันต์   หัวหน้าโครงการ 
2. นางมาลี  ลิมานันท์    กรรมการ 
3. นางจิรา โสภณจริยกิจ    กรรมการ 
4. นางสาวมณีรัตน์ มณีคง    กรรมการและเลขานุการ  

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 
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7.  การประเมินผล    

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที1่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
- ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
- แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษามี
ความสามารถพิเศษทางด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อท่ีมีคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการสอนและช่วยเหลือ
ติดตามผล 

- ประเมินจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
- ประเมินผลงาน 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีทักษะทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
- ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 
- ประเมินผลงาน 

 
- แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบทดสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
ทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

8.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาที่มีความสามารถมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ในระดับชุมชน เขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 

8.3 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
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9.8 กิจกรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
1. เขียนกิจกรรมและเสนิกิจกรรมเพื่ออนุมัติประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม 
 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและด าเนินงานกิจกรรมที่
ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
2. ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามก าหนด ดังนี้ 
 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพฐ. 

 

 

 

 

- กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

- กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 

 

 

เม.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค - ธ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค 62 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ย. - ธ.ค. 62 

 
 
 
 

นายชลธิต  สมความคิด 
และครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
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- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกีฬา 

 

 

 

 

- กิจกรรมซ้อมกีฬา 

 

 

 

 

- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

 

 

 

 

- กิจกรรมเต้นแอโรบิค 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 

 
ก.ค. 62 

 
 
 
 
 
 

มิ.ย. - ก.ย. 62 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
 
 
 
 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
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- กิจกรรมรักสุขภาพเสียงตามสาย 

 
 
 
 
3. ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา / อุปสรรค การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 
4. สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
           1. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
           2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
           3. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 
 
 
 
ขั้นรายงาน (Act)  
           1. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ต.ค 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

29 เม.ย. 61 

 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
 
นายชลธิต  สมความคิด 
นายภูดิศ  ภิญโญวุฒิไกร 
นายเสกสันต์  เทศธรรมา 
นายกฤษดากร  สังข์ทอง 
นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ์ 
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3. ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม 

                             ระยะเวลา 
     กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1.เขียนเสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ             ครูชลธิต 
2.ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาเพื่อจัดท าโครงการ 

            ครูชลธิตและ
คณะท างาน 

3.วิธีการด าเนินงาน 
    3.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ  

            ครูชลธิต 

3.2 ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
สพฐ. (กีฬาจังหวัด) 
-กิจกรรมกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ ์
-กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกีฬา 
-กิจกรรมเต้นแอโรบิค 
-กิจกรรมก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลาย 
-กิจกรรมรักสุขภาพเสียงตาม
สาย 
 

   
 

         ครูชลธิต และ
คณะท างาน 

4.ประเมินผลสรุปโครงการ             ครูชลธิต 

 
3.1. กิจกรรมและการด าเนินการ    
 3.1.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3.1.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการและก าหนดกิจกรรมในโครงการฯ 
 3.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 
 3.1.5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
 3.1.6 ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรม 
  - กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  - กิจกรรมประชุมวางแผนด าเนินงานจัดกลุ่มสีและประเภทกีฬาที่จัดการ  แข่งขันก าหนด
ระยะเวลาท าการแข่งขัน 
  - กิจกรรมการรับสมัครนักกีฬาและฝึกซ้อม  

- กิจกรรมการจัดการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ  ตามรายการแข่งขัน 
   - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
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   - กิจกรรมเต้นแอโรบิค 
   - กิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
       - กิจกรรมรักสุขภาพเสียงตามสาย 

 3.1.7 ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการ 
3.1.8 เสนอผลการประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร / คณะกรรมการ 

1. นายชลธิต    สมความคิด  หัวหน้าโครงการ 
2. นายภูดิศ    ภิญโญวุฒิไกร  กรรมการ 
3. นายเสกสันต์   เทศธรรมา  กรรมการ 
4. นางสาวบุศรา    สุกดิษฐ์   กรรมการ 
5. นายกฤษดากร   สังข์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
4.ระยะเวลาด าเนินการ      
 16 พฤษภาคม 2562  -  31 มีนาคม 2563 
 
5. งบประมาณ    100,000  บาท 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพฐ. 
2. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกีฬา 
5. กิจกรรมซ้อมกีฬา 
6. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
7. กิจกรรมเต้นแอโรบิค 
8. กิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
9. กิจกรรมรักสุขภาพเสียงตามสาย 
10. กิจกรรมเด็กไทยไร้พุงระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
10,000 
25,000 

- 
5,000 

- 
2,000 
1,000 

- 
2,000 

- 
- 

25,000 
30,000 

- 
- 
-  
- 
-  
- 

- 
10,000 
50,000 
30,000 
5,000 

- 
2,000 
1,000 

- 
2,000 

รวม - 45,000 55,000 100,000 

 
6. สถานที่จัด     
 โรงเรียนวัดแพรกษา และสนามกีฬาภายนอกโรงเรียน 
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7. การประเมินผล 
   สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8.1 นักเรียน  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรงตามวัยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมีคุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อันดีงาม  
8.2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตาม  เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
8.3 นักเรียนมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคณะครู  เพื่อนและบุคคลทั่วไป  
8.4 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาโดยรู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด   
 
9.การติดตามผล 
          9.1  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน  
 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกสีทุก

ประเภท 
2. ผลการแข่งขัน 
3. การเคารพกติกามารยาท 

1.สังเกต 
2.การแข่งขัน 
3.พฤติกรรมของนักเรียน 

 1.การสังเกต 
 2.แบบบันทึกผลการแข่งขัน 
 3.แบบสอบถาม 
 4.แบบรายงานโครงการ 
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9.9. กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
2. วิธีด าเนินการ    

กิจกรรม / ขั้นคอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
       1. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ือ
อนุมัติประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเพ่ือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
กิจกรรมย่อย 
       3. ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน 
 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
       1. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
       2. ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามก าหนด 
ดังนี้ 
 
- กิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 

 
 
 
- กิจกรรมวงดนตรีไทย 

 
 
- กิจกรรมวงดนตรีสากล 

 
- กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

 
 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 

ว่าที่ ร.ต.ธมนวรรณ์  จรัญธนเสฏฐ์ 
นางสาววัลลภา อาโน           
นางสาวอุบลนภา น้ าเย็น 

 
นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์ 
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงษ์  ห้องทองแดง 

 
นายอนุกร  ศาตากร 
 
นางสาวจุฑาภรณ์  ไทยภักดี 
นางสาวนงนุช  พรหมมาศ 

 
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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กิจกรรม / ขั้นคอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      3. ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
 
      4. สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
      1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2. ประเมินจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3. ประเมินผลงาน 
      4. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ขั้นรายงาน (ACT) 
      1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ก.พ. 63 
 
 

มี.ค. 63 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

มี.ค. 63 
 

นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
3. ปฏิทินการด าเนินการ 

                ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2561 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

           

นางสาววันทนีย์  
หวังเจริญทรัพย์  

และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

           

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

           

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

           

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 
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 3.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
   3.1.1 จัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
      3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
   3.1.3 ส ารวจสภาพปัญหาและสภาพความต้องการของผู้เรียน 
   3.1.4 แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   3.1.5 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

     - กิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
     - กิจกรรมวงดนตรีไทย 
     - กิจกรรมวงดนตรีสากล 
     - กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
     - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 3.2 ขั้นประเมินผล 
     - แบบประเมิน 

   

 3.3  คณะกรรมการด าเนินการ 
           1. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์ หัวหน้าโครงการ       
                   2. ว่าที่ร้อยตรีธมนวรรณ์  จรัญธนเสฏฐ์ กรรมการ 
                   3. นางสาวอุบลนภา น้ าเย็น  กรรมการ 
                   4. นางสาวจฑุาภรณ์  ไทยภักดี  กรรมการ 
                   5. นายอนุกร  ศาตากร            กรรมการ  
           6. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  ห้องทองแดง กรรมการ 
           7. นางสาวนงนุช  พรหมมาศ  กรรมการ 
           8. นางสาววัลลภา อาโน            กรรมการและเลขานุการ  
  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 16 พฤษภาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563 
 

5. งบประมาณที่ใช้  90,000 บาท 
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รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
2. กิจกรรมวงดนตรีไทย 
3. กิจกรรมวงดนตรีสากล 
4. กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
10,000 

 

รวม - - 90,000 90,000 
6.  สถานที่  
  โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์  
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อท่ีมีคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนและช่วยเหลือ
ติดตามผล        
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่

 
- ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
- ประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- แบบประเมิน       
ความพึงพอใจ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถ
น าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 - ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาที่มี
ความสามารถมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ในระดับ
ชุมชน เขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 
- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สูงขึ้น 
 

    

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  8.1 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

8.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาที่มีความสามารถมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ในระดับชุมชน เขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 

8.3 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สูงขึ้น 
 
9. การติดตามผล 
          9.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ จากการท าเล่มสรุปโครงการ 
รายงานผลการแข่งขัน และผลงานนักเรียนในกิจกรรมย่อยจากครูที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงาน 
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9.10  กิจกรรม       ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 2.1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม  (P) 

1.1 สร้างความตระหนัก และให้เห็นความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยการ
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

1.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา บริบทของโรงเรียนเพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
1.3 ส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน / จัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนเพ่ือสนองตอบ
ตามความถนัดและความสนใจ  
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  / ผู้ประสานงาน / คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิม่เวลารู้  / คณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสายชั้น  
1.5 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1.6 ส ารวจแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัด 
กิจกรรม 
1.7 ส ารวจความต้องการการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช่ในการจัดการเรียนรู้ 

 1.8 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช่ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.2  ด าเนินการ  (D) 

2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ตามโครงสร้างที่โรงเรียน
ก าหนดขึ้นครบทุกหมวด รวมทั้งหมดในแต่ละสายชั้น จ านวน 20  กิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา
นักเรียนตามกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น โดยใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
 2.3 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / ประเมินความพึงพอใจที่มีการจัดกิจกรรม 
 2.3  การตรวจสอบ  (C) 

3.1จัดประชุม ท า AAR รับทราบปัญหาที่พบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เดือนละ 1 ครั้ง  
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง  

3.2รับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 2.4  การปรับปรุง  (A) 

4.1 รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.2 น าผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง มารวบรวมเพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา และน าข้อเสนอแนะ  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 
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3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ 

พฤษภาคม 2562 -  นายศรายธุ  หวันา 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
และคณะครู 

พฤษภาคม 2562 - นายศรายธุ  หวันา 

3. ออกแบบกิจกรรม 2-14 พฤษภาคม  2562 - คณะครูทุกท่าน 
4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 2-14 พฤษภาคม  2562 70,000 หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  16 พฤษภาคม-31 มีนาคม 

2563 
- คณะครูทุกท่าน 

6. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

16 พฤษภาคม-31 มีนาคม 
2563 
(เดือนละ ครั้ง) 

- -ผู้บริหาร 
-หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

7. จัดท า AAR  วันจันทร์ ทุกสัปดาห์ - - ครูผู้สอน นักเรียน 
- หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

8. รายงานผล ทุกเดือน - นายศรายธุ  หวันา 
9. ประเมินผลโครงการ 31  มีนาคม  2563 - นายศรายธุ  หวันา 
10. สรุปผล และรายงาน เมษายน  2563 - นายศรายธุ  หวันา 
 
4. งบประมาณ    

เงินอุดหนุน  70,000   บาท 
 

5. สถานที ่
     โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
6. ประเมินผล 
 
      6.1 วิธีการ  
            - สังเกตการจัดกิจกรรม 
            - การสอบถาม 
      6.2  เครื่องมือ 
           - แบบการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน/ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
            - การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน  
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ครบทุกชั้น  
10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

 10.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
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9.11 กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 
2. วิธีด าเนินการ    
 

        ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.เสนอโครงการ  
   เพ่ืออนุมัติ 

            

นางสาว
ทักษิณา 
ใยบัว 

และคณะ 
กรรมการ 

2.ประชุมชี้แจง 
ผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

3.แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4.ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5.สรุปและ
ประเมินผล 

            

 
3. กิจกรรมและการด าเนินการ    
 3.1  เสนอกิจกรรมต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

3.3  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
3.4  ด าเนินกิจกกรรม 
3.5  ขั้นประเมินผล 
3.5  คณะกรรมการด าเนินการ 

  1. นางสาวทักษิณา   ใยบัว   หัวหน้าโครงการ 
  2. นางสาววันทนีย ์ หวังเจริญทรัพย์  กรรมการ 
  3. นางสาวธัญญพัทธ์   วัฒน์วรเศรษฐ    กรรมการ 
  4. นางสาวบุศรา   สุกดิษฐ์   กรรมการ 
  5. นางสาวกาญจนา   จันทคุป    กรรมการและเลขานุการ 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 16  พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563 
 
5. งบประมาณ      
 เงินอุดหนุน  5,000  บาท 
  
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการกับชุมชน 
1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้ความรู้กับชุมชน 
    - ประชุมปรึกษาหารือครูที่รับผิดชอบกิจกรรม  
      เยี่ยมบ้าน 
    - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการออกเยี่ยม 
      บ้านและให้ความรู้กับชุมชน 
    - ออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้กับชุมชนอย่าง 
      น้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
    - รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้  
      กับชุมชน 
 

  
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

2,000 

2.จัดท าบอร์ด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อยภาคเรียน
ละ  5  ครั้ง 
   - ประชุมปรึกษาหารือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมใน 
     การท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
   - ครูจัดท าเอกสาร ติดบอร์ดเพ่ือเผยแพร่ความรู้  
     กับชุมชน 
   - รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกภาคเรียน 
 

  
 
 
 
 

3,000 3,000 

รวม    5,000 
 
6. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดแพรกษา และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
7.  การประเมินผล 
   สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
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กิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน  
    และให้ความรู้กับชุมชนอย่างน้อย   
    ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ตรวจสอบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบตรวจสอบ 

2. ร้อยละของครูที่จัดท าเอกสารเผยแพร่  
    ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ปกครอง 
    นักเรียนทราบอย่างน้อยภาคเรียน 
    ละ  5  ครั้ง 

ส ารวจจ านวนครูที่จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 

แบบส ารวจรายการ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ประชากรในชุมชนรักการอ่านและแสวงหาความรู้  รู้จักรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2. ประชากรในชุมชนรู้จักสร้างงาน  สร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์  
3. ประชากรในชุมชน รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้สามารถเพ่ิมมูลค่าการผลิตได้ 

 
9. การติดตาม   
 การด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด และงบประมาณท่ีใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินการ 
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9.12 กิจกรรม การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2.2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงขอบข่ายการท างานเลยละจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

  1.  นายศรายุทธ ตุตะเวช    หัวหน้าโครงการ 
  2.  นางสาวละอองดาว วอนอก   กรรมการ 
  3.  นางจิรา โสภณจริยกิจ    กรรมการ 
  4.  นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด   กรรมการ 

5.  นายศุภมิตร โคตรชา    กรรมการ 
6.  นายอภิณัฐ ภู่ก๋ง    กรรมการ 
7.  นายกฤษดากร สังข์ทอง   กรรมการ 
8.  นางสาวอุบลนภา น้ าเย็น   กรรมการ 
9.  นางสาวจุฑาภรณ์ ไทยภักดี   กรรมการ 
10.นางสาวฟาติมา ช่วยนา   กรรมการ 
11. นางสาวจตุพร แทนเถื่อน   กรรมการ 
12. นายศรายุธ หัวนา     กรรมการ 
13.  นายอรรถพล เมฆศรี    กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 2562 

 งบ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง             - นายศรายุทธ 
2. จัดท า
โครงการและ
แต่งตั้ง
คณะท างาน 

            - นายศรายุทธ 

3. เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

  
 

   
 

       -   นายศรายุทธ 

4. ด าเนินตาม
กิจกรรม 
1) จัดซื้อ/เช่า
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
2) ซ่อมแซม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
3) อบรมครูและ
บุคลากรให้มี 
ความสามารถใน
การผลิตสื่อ/ 
วัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้เรียนและ
ทันสมัย 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15,000 นายศรายุทธ 
ตุตะเวช 
และคณะ 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ   
  16 พ.ค. 2562  - 31 มี.ค. 2563  
 
4. งบประมาณ   
  เงินรายได้สถานศึกษา  15,000  บาท   ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
         โรงเรียนวัดแพรกษา 
  

6. การประเมินผล  
สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

     การตรวจสอบ      แบบส ารวจ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 2562 
 งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค.  

4) พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
และพัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ให้กับ
นักเรียนในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

             

 

5. รายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

            -   นายศรายุทธ 
ตุตะเวช 
และคณะ 

6. สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            -  นายศรายุทธ 
ตุตะเวช 
และคณะ 

รวม 15,00
0 
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2.โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้านเทคโนโลยี 
และได้รับการประเมินคุณภาพ 
ระดับดีมาก 
 

    การนิเทศติดตาม       แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 บุคลากรครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนของผู้เรียน 
 7.2 นักเรียนมีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 7.3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 
 7.4 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเอกสารสื่ออุปกรณ์และSoftware เกี่ยวกับการพัฒนาครูโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. การติดตามผล 
          8.1 บุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา  เกิดความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ที่น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิด ผลงานสื่อเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุง 
 8.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา มีความรู้  ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 8.3บุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล  รักษา สื่อ นวัตกรรม ให้เป็นระบบและคง
สภาพพร้อมใช้งาน 
          8.4 โรงเรียนวัดแพรกษาได้ ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 
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9.13 กิจกรรม   ยกระดับคุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
2. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (NALP) 

5. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ 
6. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 
ขั้นด าเนินการ  (OD) 

5. ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและ 
ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 

6. ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามก าหนด ดังนี้ 
 
         - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
 
 
        -  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
        -  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 – ม.3  
    
 
        -  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
 
 
        -   กิจกรรมวันลูกเสือ 
 
 

-   กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.1 – 3 (Day Camp) 
 
 

-   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 

 
            ก.ค.62 
          
 

ส.ค.62 
 

 
 

ก.ย.62 
 

 
พ.ย.62 

 
 

พ.ย.62 
 
 

           ธ.ค.62 
 
 

ธ.ค.62 
 

 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 
 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

 
นายกฤษณะ รุ่งเรือง 
และนายศุภมิตร  โคตรชา 
 
นางสาวญาณิศา  ทองพูนและ 
นายนนทนันท์ ชมพูพฤกษ์ 
นางสาวรภัสสา  กรองทอง 
 
นางสาวญาณิศา  ทองพูนและ
นายกฤษณะ   รุ่งเรือง 
 
นายชลธิต สมความคิด 
 
 
นายกฤษณะ  รุ่งเรือง 
และนายศุภมิตร  โคตรชา 
 
นายกฤษณะ  รุ่งเรือง 
และนางสาวประยูร ทูลธรรม 

 
นายชัยธช    วณิคพันธุ์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
 
 
   3.  ประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมปัญหา/อุปสรรคการ
ด าเนินกิจกรรม 
      
 
   4.  สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบัติ
กิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย 
 
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 

7. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
8. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
9. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 

 
ขั้นรายงาน (LHA) 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
 

ต.ค.62 – มี.ค.63 
 
 
 

ต.ค.62 – มี.ค.63 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
          

 
 
 

29 เม.ย.63 
 
 

 
นางสาวญาณิศา ทองพูนและ
นายเสกสันต์   เทศธรรมา 
 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 
 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 
 
นางสาวญาณิศา ทองพูน 
และคณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
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3. ปฏิทินการด าเนินการ 

 
3.1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 3.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
                    - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
                   -  กิจกรรมทัศนศึกษา 
                   -  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 – ม.3  
                   -  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
                   -   กิจกรรมวันลูกเสือ 

           -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.1 – 3 (Day Camp) 
         -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

                    - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร   
 3.2  ขั้นประเมินผล 

    - แบบประเมิน 
    - แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.3  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาวญาณิศา  ทองพูน              หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิด
ชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

            
นางสาว
ญาณิศา 
ทองพูน 
และ

คณะครู
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 
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  2.  นางจิรา     โสภณจริยกิจ   ที่ปรึกษา 
3.  นายชลธิต  สมความคิด   กรรมการ                     
4.  นายนนทนันท์  ชมภูพฤกษ์   กรรมการ 

  5.  นายเสกสันต์  เทศธรรมมา   กรรมการ     
  6.  นางสาวประยูร  ทูลธรรม   กรรมการ    
  7.  นายศุภมิตร  โคตรชา                       กรรมการ 

          8.  นายชัยธช   วณิคพันธ์        กรรมการ 
          9.  นางสาวรภสัสา กรองทอง   กรรมการ 

           9.  นายกฤษณะ  รุ่งเรือง                เลขานุการ    
 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ      

16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 

5. งบประมาณ   100,000  บาท 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
2 กิจกรรมทัศนศึกษา 
3  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 – ม.3  
4  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
5. กิจกรรมวันลูกเสือ 
6.กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.1 – 3 
 (Day Camp) 
7.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ 
8. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตร   
 

- 
- 
- 
- 
- 

3,000 
5,000 
5,000 
5,000 
1,000 

10,000 
 

1,000 
 

2,000 
 

3,000 
5,000 
5,000 

25,000 
2,000 

24,000 
 

1,000 
 

3,000 

6,000 
10,000 
10,000 
30,000 
3,000 

34,000 
 

2,000 
 

5,000 

รวม - 32,000 68,000 100,000 
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6. สถานที่จัด    
 6.1  โรงเรียนวัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.2  วัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.3  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 
 
7. การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

7.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- สังเกต/สอบถาม/การเข้า
ร่วมกิจกรรม/เก็บข้อมูล
ประเมินจากผลงาน 
 

- แบบสังเกต/
แบบสอบถาม / ผลงาน
นักเรียน/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 8.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาได้รับการส่งเสริมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 8.3 นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็น
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 9. การติดตามผล 
 9.1  การประเมินกิจกรรมโดยแบ่งครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม รายงานผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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9.14 กิจกรรม  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

2. วิธีด าเนินการ 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
วิธีด าเนินงาน 
1.  ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1.  เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
เพ่ืออนุมัติ 
2.  ประชุมปรึกษาหารือวางแผนงาน 
กับครูผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 

2.  ขั้นด าเนินการ  (OD) 
3.  ด าเนินงานประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.  ปฏิบัติงานวิจัยตามกิจกรรม ดังนี้ 
     5.1  กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย 
ในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกคน  
ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อ 1 คน 
     5.2  กิจกรรมการปฏิบัติงานวิจัย 
ของคณะผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

3.  ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
6.  สังเกตพฤติกรรมการด าเนินกิจกรรม
ในการท าวิจัยของครูผู้สอน 
7.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของครูผู้สอน 
8.  ติดตามตรวจสอบการส่งงานวิจัยของ
ครูผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 

4,000 
 

500 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 

300 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 

4,000 
 

500 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 

300 
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4.  ขั้นรายงาน (THA) 
9.  สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
10.  รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

200 
 
 

 
 

200 
 

 
 

รวม - - 5,000 5,000 
 
3. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.3  ส ารวจสภาพปัญหา 
 3.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 3.6  ขั้นประเมินผล 
 3.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาววันนิภา ยาตรา    หัวหน้าโครงการ 
  2.  นายวิชาญยุทธ  มะณี     กรรมการ    
  3.  นางสาววราพร  ทิพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ    
 6.1  โรงเรียนวัดแพรกษา ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.2 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษา 
  
5.  การประเมินผล 
 สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ครูส ามารถท าการวิจั ย เพ่ื อ พัฒ นาการจั ด 
การเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ยน ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและน า
ผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
การส ารวจข้อมูล 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 

 2. ครูสามารถน าการวิจัยไปบูรณาการพัฒนา 
การเรียนรู้ ของผู้ เรี ยนบนความแตกต่ างและ
หลากหลายในแต่ละระดับการศึกษา โดยเน้นความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

 
 

การส ารวจ 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
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การศึกษาอย่างเหมาะสม   
3. ครูน าผลการวิจัยมาใช้เป็นฐานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามสนใจหรือต้องการหาความรู้หรือ
ต้องการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ โดยผสมผสาน 
องค์ความรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

 
การส ารวจ 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 

4. ครูสามารถท าวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การศึกษาที่ เหมาะสมกับนักเรียนและน าไปสู่
คุณภาพการจัดการเรียนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

 
การส ารวจ 

 

 
แบบสอบถาม 

 

 
 
 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการวิจัยมาใช้ใน 
การวางแผน ก าหนดนโยบาย ตรวจสอบ และ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน และสามารถ
บริหารพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

 
การตรวจสอบข้อมูล, 
การก าหนดนโยบาย 

งานวิชาการ 
 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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6.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                             

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2561 
ผู้รับผิด
ชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.  เสนอโครงการ 
เพ่ืออนุมัติ 

            

ครูวันนิภา 
ยาตรา 

ครูวราพร  
ทิพันธ ์
และครู

วิชาญยุทธ 
มะณ ี

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและ
ประเมินผลประเมินผล 

            

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูได้ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 7.2 ครูได้น าการวิจัยไปใช้บูรณาการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนบนความแตกต่างและหลากหลายใน
แต่ละระดับการศึกษา โดยเน้นความสอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม  
 7.3 ครูได้น าผลการวิจัยมาใช้เป็นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสนใจหรือต้องการหาความรู้หรือ
ต้องการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
 7.4 ครูได้สามารถท าวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนและน าไปสู่
คุณภาพการจัดการเรียนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 7.5 ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตรวจสอบ และ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน และสามารถบริหารพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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9.15 กิจกรรม     พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
2. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (NALP) 
  1. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่ออนุมัติ 
   
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

 
ขั้นด าเนินการ  (OD) 
  1. วางแผนการด าเนินงาน  
ก าหนดกิจกรรม ก าหนดระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ  
  2  .ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตาม
ก าหนด ดังนี้ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นการเรียน
การสอนแบบโครงงาน การเรียน
เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นต้น 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นห้องเรียน
คุณภาพ DLIT classroom 
- กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่อง
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกิจกรรม และการสร้างสรรค์สื่อ
การสอน ส าหรับนักเรียน 
 
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
1. นิเทศติดตาม 
2. ประเมินผลกิจกรรม 
 

 
เม.ย. 62 

 
 
 
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

พ.ย.62 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 62 – ก.พ. 62 
 

 
นางสาวฟาติมา  ช่วยนา 

และคณะ 
 

คณะผู้บริหารและคณะท างาน 
 
 
 

นางสาวฟาติมา ช่วยนา 
และคณะท างาน 

 
 
 

คณะคณะครูทุกท่าน 
 
 
 

คณะคณะครูทุกท่าน 
 
 

นางสาวฟาติมา  ช่วยนา 
และคณะท างาน 

 
 
 
 
 

คณะนิเทศการสอน 
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ขั้นรายงาน (LHA) 
1.สรุปผลและรายงานกิจกรรม 

 
 

30 เม.ย. 62 

 
 

นางสาวฟาติมา  ช่วยนา 
 
3.ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

นางสาวฟาตมิา ช่วยนา 
        และคณะท างาน 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
3.1 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.  วางแผนการด าเนินงาน และแจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
 4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นการเรียนการสอนแบบโครงงาน การเรียน
เป็นฐานการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนคุณภาพ DLIT classroom 
 - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม และการสร้างสรรค์
สื่อการสอน ส าหรับนักเรียน 
   3.2  ขั้นประเมินผล 
          -  แบบนิเทศและติดตาม 
          -  แบบสอบถาม 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 1. นางสาวฟาติมา  ช่วยนา   หัวหน้ากิจกรรม 
 2. นางสาวธัญญพัทธ์   วัฒน์วรเศรษฐ์  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  จันทคุป     กรรมการ 
 4. นางสาวจตุพร  แทนเถ่ือน   กรรมการ 
           5. นางสาวอรุณรัตน์  อยู่ภักดี   กรรมการ/เลขานุการ 
 
        4. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
   

 16 พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม   2563 
 
       5. งบประมาณที่ใช้  7,000 บาท 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 
1.  ค่าตอบแทน 
2.  ค่าเอกสาร  
3.  ค่าอุปกรณ์ 
 

 
4 ,200 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

800 
2,000 

 

 
4,200 
800 

2,000 
 

รวม 42,00 - 2,800 7,000 

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
      6. สถานที่จัด   

โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
      ๗.  การประเมินผล  

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1.ร้อยละ 80 ของครูที่ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศDITV 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

นิเทศ และติดตาม แบบนิเทศ และติดตาม
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาครู
เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กิจกรรม และการสร้างสรรค์สื่อการสอน ส าหรับ
นักเรียน ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอนได้จริง 

-นิเทศ และติดตาม 
 
 
 

-สอบถาม 

-แบบนิเทศ และติดตาม
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
-แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              8.1 ครูสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
  ๘.๒ ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น         
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  ๘.๓ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 

9.การติดตามผล 
 ๙.๑  แบบรายงานการสรุปโครงการ 
 ๙.๒  แบบนิเทศ และติดตามผลกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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9.16. กิจกรรม พัฒนางานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
 2. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   1. เขียนกิจกรรมและเสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

เม.ย. 62 นายวิชาญยุทธ  มะณี 
และคณะกรรมการ 

   2. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและด าเนินงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 

พ.ค. 62 นายวิชาญยุทธ  มะณี 
และคณะกรรมการ 

   3. ด าเนินงานตามแผน มิ.ย. – ธ.ค. 
62 

นายวิชาญยุทธ  มะณี 
และคณะกรรมการ 

   4. ประเมิน สรุปผลการด าเนินงาน ก.พ. 63 นางประภาพร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 
นางสาวณภัทรธ์กมล  รุ่งสว่าง 

   5. รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63 นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย 
นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี 
นางสุดารัตน์  วรวลัญช ์

 
3. ปฏิทินการด าเนินการ 
 

               ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 

1.  เสนอกิจกรรมเพื่อ
อนุมัติ 

           

นายวิชาญยุทธ 
มะณี และ

คณะกรรมการ 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องกิจกรรม
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

 
 

         

3. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

         

4. ด าเนินการตาม
กิจกรรม 

 
 

         

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 
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3.1. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 3.1  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 3.3  ส ารวจความต้องการของครูและนักเรียน ที่จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 69 
   -  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 69  
   -  ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  
      (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 
   -  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  
      (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 
    
3.2.  ขั้นประเมินผล 
            - แบบประเมิน 
   -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
3.3  คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นายวิชาญยุทธ มะณี      หัวหน้าโครงการ      
2. นางสาวประยูร   ทูลธรรม      กรรมการ 
3. นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก     กรรมการ 

  4. นายศรายุธ  หัวนา      กรรมการ 
  5. นางสาวสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย     กรรมการ 
                     6. นางสุดารัตน์  วรวลัญช์                       กรรมการ  
                     7. นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี      กรรมการ 
                    8. นางสาวณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง                       กรรมการ 
                    9. นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์     กรรมการ 
                    10. นายชลธิต  สมความคิด     กรรมการ 
                    11. นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์     กรรมการ  
           12. นางประภาพร ทรัพย์ประดิษฐ์     กรรมการ/เลขานุการ 
  
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ   
  

16 พฤษภาคม  2562  -  30  มีนาคม   2563 
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5. งบประมาณที่ใช้  400,000  บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.  ฝึกซ้อมนักเรยีนที่จะไปแข่งขันกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69 
2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

3.  ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัประเทศ  
(ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวนัออก) ครั้งท่ี 69 

4.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหตัถกรรม
นักเรียนระดับประเทศ (ภมูิภาค : ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) ครั้งท่ี 69 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

150,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

50,000 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

รวม - - 400,000 - 

หมายเหตุ   1. สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
      2. งบประมาณจากกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
6. สถานที่  

โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
7. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
7.1ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- สังเกต/ทดสอบ/การประเมินผล
ปลายภาค/ผลงานนักเรียน 

- แบบสังเกต/แบบทดสอบ/
เครื่องมือวัดผล / ผลงาน
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีทักษะกล้าแสดงออก 
     8.2  นักเรียนมีความกระตือรือล้นในการท ากิจกรรม 
     8.3  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    8.4  นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการฝึกซ้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9.การติดตามผล 
 9.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากการท าเล่มสรุป
โครงการ รายงานผลการแข่งขัน และผลงานนักเรียนประกอบโครงการตามฝ่ายงานจากครูที่ด าเนินการ และ
งบประมาณท่ีใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
(1 โครงการ) 
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1. โครงการ   ยกระดับศักยภาพการพัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  
แผนงาน       ฝ่ายบุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ และคณะท างาน                  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  2-3 
 
1.  หลักการและเหตุผล    
 ภารกิจด้านการบริหารงานบุคลากรนับเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งของสถานศึกษา เป็นทั้งกลยุทธ์ 
(Strategies) เป็นทั้งกระบวนการ (Process) ที่ผสมผสาน ในการบริหารทรัพยากรที่มีคุณค่าของสถานศึกษา 
เนื่องจากการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยทรัพยากรที่จ าเป็น  4 อย่าง คือ คน เงิน 
วัสดุ และการจัดการ ซึ่งคนนับว่ามีความส าคัญเพราะคนเป็นผู้ใช้และจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ จากขอบข่ายงานดังกล่าวโรงเรียนวัดแพรกษาได้
ปรับกระบวนการบริหารงานบุคคลเป็น 5 งานคือ งานอัตราก าลัง งานบุคคล งานส่งเสริมสมรรถนะครูและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ งานวินัย  งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
2.  วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือวางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ทราบถึงสมรรถนะของตนเองและโรงเรียน  
 4. เพื่อส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรในโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย    
   3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนวัดแพรกษา มีบุคลากรคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน ร้อยละ90
           

    3.1.2 บุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา มีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รัก
ความก้าวหน้าในอาชีพ ร้อยละ 100 
    3.1.3 บุคลากร มีสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงานของตนเองและโรงเรียน ร้อยละ 100 
    3.1.4 บุคลากรในโรงเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 
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   3.2  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 โรงเรียนวัดแพรกษามีบุคลากรคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 

    3.2.2 บุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา มีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รักความก้าวหน้าในอาชีพ 

    3.2.3 บุคลากรมีสมรรถนะท่ีดีในการปฏิบัติงานของตนเองและโรงเรียน  
       3.2.4 บุคลากรในโรงเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
 
4.ตัวช้ีวัด     มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2 
5.วิธีด าเนินการ 

                 
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ       
และคณะท างาน 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
กิจกรรมและการด าเนินการ    
 5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.3  ส ารวจสภาพปัญหาและสภาพความต้องการของผู้เรียน 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 5.6  วัดผลและประเมินผล 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ         หัวหน้างานบริหารบุคคล 
2. นางเบญญาภา  รัชฎาวิภากุล    คณะกรรมการ 
3. นางวนิดา   ขามชู            คณะกรรมการ 
4. นางมาลี   ลิมานันท์     คณะกรรมการ 
5. นางสาวภาวนา  เจริญสุข 
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6. นางสาวธารารัตน์  ดิษฐี     คณะกรรมการ 
7. นางเนาวรัตน์  นุชอุดม     คณะกรรมการ 
8. นางวัลภา  แสงสมดี     คณะกรรมการ 
9. นายศุภมิตร  โคตรชา     คณะกรรมการ 
10. นางสาวฟาติมา  ช่วยนา           คณะกรรมการเลขานุการ 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ       
 16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม 2563 
7.งบประมาณ   750,000  บาท 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. งานอัตราก าลัง 
  1.1 วางแผนอัตราก าลังบุคลากรของสถานศึกษา 
  1.2 สรรหาบุคลากร 
  1.3 จัดท าสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง 
2. งานบุคคล 
  2.1 รายงานการมาปฏิบัติราชการ ดูแลบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงานทุกวัน 
  2.2 จัดท าเอกสารและสถิติวันลา การลาศึกษาต่อ  
ของข้าราชการครู    ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง 
  2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  2.4 จัดท าแฟ้มประวัติบุคลากร 
  2.5 จัดเก็บและท าบันทึกข้อมูลของครูและบุคลากร 
ใน กพ. 7 
  2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ 
  2.7 ด าเนินการและประสานงานของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
       - การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น      
       - การประกาศยกย่องเกียรติคุณครู และบุคลากร 
       - การมอบรางวัล ประกาศ เกียรติบัตร หรือเครื่องหมาย
ตอบแทน 
3. งานส่งเสริมสมรรถนะครู และส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
  3.1   เผยแพร่ความรู้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะรอง เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  3.2 งานนิเทศเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.3 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจ าปี 
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2,000 
2,000 
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2,000 

 
2,000 
2,000 
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  3.4 ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
       - อบรมการประเมินวิทยฐานะ 
         - ค่าตอบแทนวิทยากร 
  3.5 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       - อบรมสื่อและกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning ) 
            - ค่าตอบแทนวิทยากร 
  3.6 จัดท าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครู 
- อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
            - ค่าตอบแทนวิทยากร 
4. งานวินัย 
  4.1 ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาด้านวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.2 ด าเนินการด้านวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การ
ลาออกจากราชการ 
  4.3 ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  ด้านกฎหมาย 
 กฎระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับวันลาข้าราชการครู 
  4.4 อบรมวินัยข้าราชการครู 
            - ค่าตอบแทนวิทยากร 
5. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
5.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการสร้างขวัญก าลังใจ 
การศึกษาดูงาน 
            - ค่าตอบแทนวิทยากร 
            - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
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33,1380 

 
 

 
 
 

5,000 
 

 
5,000 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 

1,800 
 
 

23,240 
 

 
23,240 

 
 
 

 
 
 

3,000 
 

23,240 
 
 
 

33,6480 
 

รวม 308,500 364,500 77,000 750,000 
 
8.  สถานที่ด าเนินการ    
 โรงเรียนวัดแพรกษา 
9.  การประเมินผล  
 สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต (Outputs) 
- ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษาที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
และมีความก้าวหน้าในอาชีพ          

 
- ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
- ประเมินผลงาน 

 
- แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- แบบประเมิน       
ความพึงพอใจ 
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- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา            
มีสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงานของตนเองและ
โรงเรียน 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษามีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา               
มีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
และมีความก้าวหน้าในอาชีพ          
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา            
มีความสามารถปฏิบัติงานของตนเองและโรงเรียน 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนประพฤติตน มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
- ประเมินผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- แบบประเมิน       
ความพึงพอใจ 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      10.1 โรงเรียนวัดแพรกษามีบุคลากรคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน  
        10.2 บุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา มีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่           
รักความก้าวหน้าในอาชีพ 

     10.3 บุคลากร มีสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงานของตนเองและโรงเรียน  
        10.4 บุคลากรในโรงเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
11.การติดตามผล  
  11.1  นิเทศติดตามการสอน 
  11.2  การจัดทรัพยากรด้านบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการส ารวจข้อมูลประจ าปี 
    11.3  การด าเนินงานต่าง  ๆ เป็นไปตามจุดประสงค์ และงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับ 
ผลการด าเนินงาน 
 

             (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 
                              รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

 
                   (ลงชื่อ) ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายธนาภณ  กลยนีย)์ 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

(1 โครงการ) 
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1. โครงการ   ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ 
แผนงาน       งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภาวนา  เจริญสุข และคณะท างาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ      - 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562– 31  มีนาคม 2563 

มาตรฐานที่ 2                    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     
       มาตรฐานที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่  11.4  
       มาตรฐานที่ 12  ตัวบ่งชี้ที่  12.2,12.4 - 12.5  
       มาตรฐานที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่ 13, 13.5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  3 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดแพรกษา สถานศึกษาประเภทที่ 1 เพ่ือรับรองการกระจาย
อ านาจ มีการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย    กลุ่มวิชาการ  
กลุ่มงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล การด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สนองนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนนั้น 
มีกลุ่มงานงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็น
เครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
การพัฒนาชุมชนแห่งเรียนรู้  เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การ บริหารจัดการ
งบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
กลุ่มงานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้โรงเรียนวัดแพรกษา มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  2. เพ่ือให้การบริหารจัดการของกลุ่มงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง       
พึงพอใจ 
 3. เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานงบประมาณอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 4. เพื่อให้มีการพฒันาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
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3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร  จ านวน 1,886 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
   3.2.2สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 
   3.2.3 สถานศึกษามีการบริหาร และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
   3.2.4สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดย
สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ และจ าเป็น 
   3.2.5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA และผู้บริหารผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่เกี่ยวข้อง 
 
4. มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 1 - 4 
  มาตรฐานที่ 12  ตัวบ่งชี้ที่  12.2,12.4 - 12.5  
        มาตรฐานที่ 13   ตัวบ่งชี้ที่ 13, 13.5 

5.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม  
และจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
1-10 เม.ย. 62 

 
 

 
 

- คณะกรรมการ 

2. ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม) 
2.1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
- ก ากับติดตามการด าเนินงาน และประเมินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- รายงานการประเมินโครงการการใช้จ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
-  ร ายงานการค านวณต้นทุนผลผลิ ตประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 

 
 

พ.ค. 62 - มี.ค. 63 

- 

 
นางสาวภาวนา 

เจริญสุข 
และ

คณะกรรมการ 

2.2 พัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 

 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63  

- 

นายสุทธิรักษ์  
ซื่อตรง 
และ

คณะกรรมการ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 พัฒนางานการบริหารการเงินและบัญชี 
- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 
- ฝึกอบรบ 

 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63  

- 

นางสาวธัญชนก 
อินทรารักษ์ 

และ 
คณะกรรมการ 

2.4 พัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากร และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ 
1. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 
3. ทุนการศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การด าเนินงาน 
แต่ละรายการ 

 
 

 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63 - 

 

นางเนาวรัตน์  
นุชอุดม 

และ 
คณะกรรมการ 

2.5 พัฒนาสวัสดิการร้านค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ 
1. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดซื้อและการวางแผน
งานด้านร้านค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
2.ด าเนินงานร้านค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การด าเนินงาน 
แต่ละรายการ 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา     - 
นางสุชาดา เทพ

สงวนและ
คณะกรรมการ 

2.6 พัฒนาธนาคารโรงเรียนวัดแพรกษา 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ 
1.วางแผนงานการระดมหน่วยลงทุน 
2.ด าเนินงานตามแผนงาน 
3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน แต่ละรายการ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
- 

 
นางสาวอรุณรัตน์ 

อยู่ภักดีและ
คณะกรรมการ 

 

2.7 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารงบประมาณ 
- จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส านักงาน 
- จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณ 
 
- ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจกลุ่มงาน
งบประมาณ 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
- 

 
นางสาวอุบลนภา  

น้ าเย็นและ 
คณะกรรมการ 

2.8 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 
- ส ารวจสภาพ/ปัญหา 
- จัดล าดับความส าคัญ และน าเสนอข้อมูล 

 
พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
 

 
      - 

นางสาวธัญชนก 
อินทรารักษ์ 

และ 
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- วางแผนการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการ 

2.9 ตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี ภายใน
สถานศึกษา 
- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

ก.ย. 62 – มี.ค.63 

 
- 

นางสาวธัญชนก 
อินทรารักษ์ 

และ 
คณะกรรมการ 

- ตรวจสอบการเงินและบัญชี    
2.10 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการงาน
งบประมาณ 
- ประชุมปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตามงาน 
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
- แต่ละกิจกรรมประเมินผลการด าเนินงาน ช่วงที่ 1 
และช่วงที่ 2 

 
 
 

ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 

 
 
 
- 

ผอ.ธนาภณ 
กลยนีย์ 
และ 

คณะกรรมการ 

3. ขั้นประเมินผล 
- ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย.62 , มี.ค.63 

 
 
- 

คณะกรรมการ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
เม.ย. 63 

 
- คณะกรรมการ 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ     

16  พฤษภาคม  2562 - 31  มีนาคม 2563 

 
7. งบประมาณ           -  บาท 
 
8.สถานที่จัด 
 โรงเรียนวัดแพรกษา 

9.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด แหล่งท่ีมาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 

กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
- มีรายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของ สถานศึกษา 
- มีรายงานการประเมินโครงการการใช้จ่ายเงิน 
- มีรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต 
- บุคลากรของงานนโยบายและแผนได้รับการฝึก 
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองปีละ 1 ครั้ง 

 
รายงาน 

 
รายงาน 
รายงาน 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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- โครงการ/กิจกรรมได้รับการประเมิน 
- สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ 
TQA และผู้บริหารผ่านเกณฑ์การประเมินที่เก่ียวข้อง 

 
แบบประเมิน 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ หลักฐานงานพัสดุ 
และการบริหารสินทรัพย์ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

 
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 
แผนปฏิบัติการ 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงิน และบัญชี 
- การเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการเงิน และบัญชี ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
- มีการจัดอบรมเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ และการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
สมุดบัญชีและทะเบียนคุม
เงินบันทึกรายงานการ
ตรวจสอบการเงิน แลบัญชี
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 
กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากร และ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการระดมฯ 
- นักเรียนยากจนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงิน
ปัจจัยพื้นฐานฯ 
- นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการรับ
ทุนการศึกษา ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
- มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อ
สาธารณชน 
 

 
 
รายงานผลการรับเงิน รายได้
สถานศึกษา  
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
รายงาน 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารงบประมาณ 
- มีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณท่ีถูกต้อง 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

 
 
สารสนเทศ 
 

 
 

ร้อยละ 100 
 

- มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจ เพ่ือการ
บริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่ม
งานงบประมาณอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
- ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

เว็บไซต์กลุ่มงานงบประมาณ 
 
เว็บไซต์กลุ่มงานงบประมาณ 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมวิจัย และพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ 

 
แบบสอบถาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ร้อยละ 80 
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- บุคลากรมีความพึงพอใจกับการพัฒนา/แก้ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงาน 
กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม การเงิน และบัญชี
ภายในสถานศึกษา 
- มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี 
เพ่ือเป็นการควบคุมความเสี่ยง/หรือลดความเสี่ยง
ภายในหน่วยงาน 
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและการจัดท าบัญชีถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
บันทึกรายงานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี 
 
บันทึกรายงานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการงาน 
งบประมาณ 
- มีการประชุมปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
- มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- มีการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมปี
ละ 2 ครั้ง 

 
 
รายงานการประชุม 
 
รายงานผลการประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- ส านักงานมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

 
แบบประเมิน 

 
ร้อยละ 100 

 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่ม 
- เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- กลุ่มงานงบประมาณส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โรงเรียนวัดแพรกษา มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 10.2 การบริหารจัดการของกลุ่มงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจ 
 10.3 กลุ่มงานงบประมาณมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน 
 10.4 บุคลากรของกุล่มงานงบประมาณได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่า ง
ต่อเนื่อง 
 10.5 โรงเรียนวัดแพรกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
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 10.6 การปฏิบัติทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การระดมทรัพยากร และแผนงาน เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อ
ราชการ 
 10.7 กลุ่มงานงบประมาณสามารถช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้
มาตรฐานด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และการพัฒนาชุมชนแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 
11.การติดตามผล 
 11.1 การด าเนินงานต่าง  ๆ เป็นไปตามจุดประสงค์ การตรวจสอบการเงินประจ าปี  และ
งบประมาณท่ีใช้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวภาวนา  เจริญสุข) 
         ครชู านาญการพิเศษ 
 
       (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 

 
             (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

(11 โครงการ) 
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1. โครงการ      วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
แผนงาน       งานบริหารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววราพร ทิพันธ์  และคณะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มฐ. 2 ข้อ 1, 2, และ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
          
................................................................................................................................................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้ก าหนดไว้ใน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ                 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนไทยเพ่ือก้าวสู่ระบบการศึกษา 4.0 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ข้อที่ 2 คือ การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น คณะผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน โรงเรียนวัดแพรกษา จึงได้ตระหนักเห็นความส าคัญของกระบวนกา ร     
น าผลการวิจัยที่ เชื่อถือได้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาให้ปรากฏชัดเจน และแนวทาง                
การน าผลการวิจัยไปใช้บูรณาการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยไม่ว่าจะเป็น
ในรูปของข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม การยืนยันทฤษฎีข้อความจริง แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
งานหรือการตอบปัญหาข้อสงสัยจะเป็นข้อมูลหรือความคิดที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เรา
ต้องการพัฒนาและเป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา การวิจัยเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้  ความเข้าใจ ความถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล                
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญของ
การวิจัย คือ การได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องโดยเป็นการกระท าอย่าง         
มีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  และการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ยกระดับมาตรฐาน เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนดีขึ้น ตลอดจนการน าไปสู่การวางแผนก าหนด
นโยบาย  กลยุทธ์ต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใช้ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. เพ่ือใช้ในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อครู 
นักเรียน และผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.เพ่ือสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ผลการวิจัยเป็นฐาน  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานตามแผนงานและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 
  3.1.1  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดแพรกษา ร้อยละ 100 มีส่วนร่วม  
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปสู่การวางแผน ก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.2  เชิงปริมาณ 
  3.2.1  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดแพรกษา ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม  
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปสู่การวางแผน ก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.2.2  คณะผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน มีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ร้อยละ 100 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 4.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 4.3  ส ารวจสภาพปัญหา 
 4.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 4.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 4.6  ขั้นประเมินผล 
 4.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาววราพร ทิพันธ์     หัวหน้าโครงการ 
                     2.  นายธนาภณ กลยนีย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
  3.  นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูม ิ    ที่ปรึกษาโครงการ 
                     2.  นางสาววันนิภา ยาตรา    กรรมการ 
  3.  นางสาวฟาติมา ช่วยนา    กรรมการ   
  4.  นายวิชาญยุทธ  มะณี     กรรมการและเลขานุการ 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                             

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.  เสนอโครงการ 
เพ่ืออนุมัติ 

            

วราพร ทิพันธ์ 
และคณะท างาน 

 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและ
ประเมินผลประเมินผล 

            

 
6.  สถานที่ด าเนินการ    
 6.1  โรงเรียนวัดแพรกษา ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6.2 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษา  
 
7.  การประเมินผล 
 สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
 1.  ผู้บริหารได้ใช้ผลการวิจัยเพ่ือน าไปก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

การส ารวจข้อมูล 
ผลการทดสอบระดับชาติ 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 2. การวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน และ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 
การส ารวจ 

 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 

3. คณะผู้ บริหาร คณะครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา ได้ใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาที่ต้องการศึกษาและเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานตามแผนงานและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด 

 
 

การส ารวจ 
 
 
 

 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1   สถานศึกษาได้ใช้ผลการวิจัยมาประกอบการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถานศึกษา 
 8.2  ผู้บริหารได้ใช้ในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ครู นักเรียน และผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 8.3  คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 
 
 

       (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางสาววราพร ทิพันธ์) 
             ต าแหน่ง ครู 
    
 

        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  
                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 

 
 

              (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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2. โครงการ   พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรายุทธ  ตุตะเวช  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  พฤษภาคม  2562 -  31  มีนาคม  25623 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่  1  ข้อ 1.1 (3,4) 
                                          มาตรฐานที่  2  ข้อ 2 (2.3)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  2     ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

                                          มาตรการที่ 2   ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  

                                                             นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับศักยภาพผู้เรียน                     
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดแพรกษา  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ต้องเรียนรูที่จะปรับตัวให้ทัน                
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพถูกต้องตรงตามต้องการ 
สร้างพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จากความส าคัญดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส า คัญ          
และจ าเป็นต่อการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน                
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          2.   เพ่ือพัฒนาความรู้ แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา ในการเข้าถึงเครือข่าย 
      แหล่งความรู ้
  
 3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   และคอมพิวเตอร์ 
  3.2  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา ร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย 
   อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
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4.ตัวช้ีวัด    
 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวัดแพรกษา ร้อยละ 80 เข้าถึงระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค  

1.  เสนอโครงการ 
เพ่ืออนุมัติ 

           

นายศรายุทธ 
ตุตะเวช 

นายอรรถพล  เมฆศร ี
และ 

ว่าท่ี ร.ต.สุทธิพงษ์ 
ห้องทองแดง 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

           

3. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

           

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

           

5. เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

           

6. สรุปและจัดท า
รายงานผล 

           

 
กิจกรรมและการด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2 แต่งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 5.3 ส ารวจสภาพปัญหาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 5.4 แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.6 ขั้นประเมินผล 
 5.7 คณะกรรมการด าเนินการ 
   1.นายศรายุทธ  ตุตะเวช   หัวหน้าโครงการ 
   2.นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนค า  กรรมการ 
   3.ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงษ์  ห้องทองแดง  กรรมการ 
   4.นายอรรถพล  เมฆศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ    
 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 25623  
 
7.งบประมาณ   

งบประมาณ  20,000  บาท  แบ่งเป็น 
  -  ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต       15,000  บาท 
           -  ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต                                                         5,000  บาท 
  
8.  สถานที่ด าเนินการ 
  
          โรงเรียนวัดแพรกษา   
 
9.  การประเมินผล  

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต 
ติดตั้งระบบขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ที่พร้อมใช้
งานและ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

การประเมินความพ่ึงพอใจ
ในการให้บริการข้อมูลจาก
งานสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต 

 

แบบประเมิน 
ความพ่ึงพอใจ 

 

ผลผลัพธ ์
นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา 
ใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารมากขึ้น 

การประเมินความพ่ึงพอใจ
ในการให้บริการข้อมูลจาก
งานสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต 

 

แบบประเมิน 
ความพ่ึงพอใจ 

 

 
11.การติดตามผล 
 ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นระยะ  
 ตรวจสอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นระยะ  
 

        (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    ( นายศรายุทธ  ตุตะเวช ) 
                     ต าแหน่ง ครู 

                (ลงชื่อ) ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (  นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ )  
                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

         (ลงชื่อ) .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            ( นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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3. โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการและงานเอกสารโรงเรียน 
แผนงาน             การบริหารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางแวว  ปฏิทัศน์  และนางสาววราพร  ทิพันธ์ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
งบประมาณ  35,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ    16  พฤษภาคม  2662  - 31  มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มฐ.2 ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 งานธุรการ  เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ  การปฏิบัติงานด้านสารบรรณการลงทะเบียนรับ– ส่ง
หนังสือ  การโต้ตอบหนังสือราชการ  และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ รวมถึง     การ
จัดเก็บและท าลายหนังสือ  นอกจากนี้ยังเป็นงานในการบริการ  ประสานส่งเสริม  สนับสนุน  การอ านวยความ
สะดวกต่างๆ  ในการด าเนินของสถานศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว  มีความคล่องตัวใน
การบริหารงาน  และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลักโดยเน้นความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  การดูและระเบียบแผนของทางราชการ    ให้เป็น
ตัวอย่างช่วยส่งเสริม  และอ านวยความสะดวกในการท างานในกลุ่มงานต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศกึษาท่ีวางไว้  และจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะน าให้กลุ่มงานต่างๆ สมารถประยุกต์ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียน
จะต้องมีการบริหารจัดการ  และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบแผน 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อวางแผน  ออกแบบระบบงานธุรการ  ลดขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ          
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว 
          2.2  เพื่อให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ  โดยยึดความถูกต้อง  รวดเร็ว  ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2.3   จัดหาวสัดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ  มาตรฐานสากล 
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 3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
                 ครู               94   คน 
                 นักเรียน    1,800    คน 
                 ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
                  

3.2  เชิงคุณภาพ 

          1.     การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 
          2.     บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับการบริการและการอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 1.  ประชุมวางแผนและเขียนโครงการเพื่อเตรียมงาน 
 2.  การบริหารงานตามโครงการ 
 3.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

5.ระยะเวลาด าเนินการ      

  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2662 ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2563 

6.งบประมาณ   เงินงบประมาณ 35,000  บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ได้จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว)   ดังมีรายระเอียด  ดังนี้ 
 

หน่วยงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเข้าเล่ม รวม 

บริหารทั่วไป - - 30,000 5,000 35,000 

 

7.  สถานที่ด าเนนิการ  

 โรงเรียนวัดแพรกษา 
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8.  การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1.  ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับการ
บริการด้านธุรการ 

2. ร้อยละ  90  ของการปฏิบัติงานธุรการ   
เป็นอย่างมีระบบ รวดเร็วถูกต้องตามแนวปฏิบัติ     
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

1.  สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
2.  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
 

1.  การสัมภาษณ์ 
2.  แบบสอบถาม 
3.  เอกสารหลักฐาน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

          9.1  มีระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นปัจจุบัน 
 9.2  มีเอกสาร  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
 9.3  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับการบริหารจัดการ  มีคุณภาพ 

9.4  บุคลากรในโรงเรียน  ชมุชน  ผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ  ได้รับการบริการ  สนับสนุนการอ านวย
ความสะดวกอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 

           9.5  บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน         
ธุรการได้ถูกต้อง 

 

 

        (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางแวว   ปฏิทัศน์) 
                                      เจ้าหน้าที่ธุรการ 

            

                (ลงชื่อ) ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นางชุมาภรณ์   ฝาชัยภูมิ)  
                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

 

         (ลงชื่อ) .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                            (นายธนาภณ   กลยนีย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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4. โครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
แผนงาน    อาคารสถานที่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยธช วณิคพันธุ์ และคณะท างาน                  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่    
............................................................................................................................................................. 
 
1.หลักการและเหตุผล    
         ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้   
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง     
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน          
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนวัดแพรกษามีความตระหนักในความส าคัญของทางด้านการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริม
สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดแพรกษา
อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัดโครงการนี้
ขึ้น 

โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1. เพื่อให้อาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
      ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน    
 2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

3.เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.1.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผล
ให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.ตัวช้ีวัด       มาตรฐานที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2  ข้อที่ 4 
  
5.วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2562 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. เสนอขออนุมัติ 
    โครงการ 

            นายชัยธช 
วณิคพันธุ์ 

2. ประชุมวางแผนงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

            
 

3. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ ประชุม 

            
 

  3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

             

 3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิด 

                

 3.3 ปรับปรุงซ่อมแซม 
โทรโข่ง ล าโพงและสาย
เสียงตามอาคารเรียน 

             

3.4 ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน 

             

 3.5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ และซ่อม
บ ารุงรักษา 

             

4. ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน จัดท าเครื่องมือ
การประเมิน ประเมินผล
โครงการ สรุปรายงาน
ผลต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ     

16  พฤษภาคม  2562 - 31  มีนาคม  2563 
 

7.สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนวัดแพรกษา 

 
8.งบประมาณ 219,358 บาท 
 

 
ที ่

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ในอาคาร - 50,000 50,000 100,000 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ - 100,000 19,358 119,358 
 รวม -   219,358 

 
9.การประเมินผล 

ผลลัพธ์/ผลผลิต ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย/

เกณฑ์ 
วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและ            
มีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

2.  อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
และระบบสาธาณูปโภคอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้าน
อาหารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 
ดีมากขึ้นไป 

 
 

ระดับ 
ดีมากขึ้นไป 

1. 
ประเมินผล
โครงการ 
 
2. ประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

1. แบบประเมินผล  
    โครงการ 
 
 
2. แบบประเมิน 
   ความพึงพอใจ 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความม่ันคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน 
บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 10.2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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11. คณะกรรมการโครงการ 

1. นายชัยธช วณิคพันธุ์   หัวหน้าโครงการ 
2. นายกฤษดากร สังข์ทอง  กรรมการ 
3. นายศุภมิตร โคตรชา   กรรมการ 
4. นายธีระพงษ์ คุ้มราษี   กรรมการ 
5. นายเสกสันต์ เทศธรรมมา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
     ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายชัยธช วณิคพันธุ์) 
                       ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 
  
   
                 (ลงชื่อ) .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 
                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 

 
             (ลงชื่อ) ..................................................... ..ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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5. งาน/โครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียนและส ามะโนประชากรนักเรียน  
แผนงาน    แผนงานและจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิรา   โสภณจริยกิจ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่  16  พฤษภาคม 2562  – 31  มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2   ข้อ 2.3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เ พ่ือการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนอย่างทั่ วถึง  และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา                  
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ให้กับ สพป.สป.1  และสพฐ. 
    2. เพ่ือจัดท าข้อมูลนักเรียนในทร.14 (นักเรียนเข้าเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
    3. เพ่ือจัดท าการรับสมัครนักเรียนที่เข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 
    4. เพ่ือจัดท าข้อมูลทะเบียนนักเรียนในเล่มทะเบียนของโรงเรียน 
    5. เพ่ือจัดท าข้อมูลการย้ายเข้า- ย้ายออก  จ าหน่ายนักเรียน  นักเรียนออกกลางคัน เพ่ือให้ข้อมูลนักเรียน
เป็นปัจจุบัน 
    6. เพ่ือจัดท าข้อมูลนักเรียนขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 
    7. เพ่ือจัดท าข้อมูล  รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    8. เพ่ือจัดท าขอ้มูลแผนการรับนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
    3.1.1 จัดท าข้อมูลนักเรียน เอกสาร  หลักฐานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
และทันก าหนดเวลา 
    3.1.2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของนักเรียนทั้งโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ  

3.2 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน  ครู  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลที่ต้องการร้อยละ 100 
4. ตัวช้ีวัด 
 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.3  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนแต่ละห้องและจ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ  
 5.6  ขั้นประเมินผล 
 5.7  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. นางจิรา   โสภณจริยกิจ  หัวหน้าโครงการ 
  2. นางสาววันนิภา   ยาตรา  กรรมการ 
  3. นางสาวธีรสุดา   ไชยบุตร  กรรมการ 
  4. นายนนทนันท์    ชมพูพฤกษ์  กรรมการ 
  5. นางสาวละอองดาว  วอนอก  กรรมการ 
  6. นางสาวกาญจนา   จันทคุป  กรรมการ 
  7. นางสาวดุจฤดี    วังค า   กรรมการและเลขานุการ 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าใบมอบตัวเพ่ือรับสมัคร
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลนักเรียนในทร.14 
(นักเรียนเข้าเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
กิจกรรมที่ 3    จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (ข้อมูล 10 มิ.ย.)  
กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อมูลนักเรียนขาดแคลน
ปัจจัยพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 5 จัดท าข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
ในเล่มทะเบียนของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 6 จัดท าข้อมูลการย้ายเข้า- ย้าย
ออก  จ าหน่ายนักเรียน  นักเรียนออก
กลางคัน   
กิจกรรมที่ 7 จัดท าข้อมูล  รายงานข้อมูล
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กิจกรรมที่ 8 จัดท าข้อมูลแผนการรับ
นักเรียน 

    

รวม   20,000  
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 16  พฤษภาคม 2562  – 31  มีนาคม 2563 

 
7.  งบประมาณ    

จ านวน 20,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดแพรกษา  ฝ่ายงานทะเบียนและส ามะโนประชากร 
9. การประเมินผล 
 สรุปผลโครงการ  จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  - 
นอกเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียน
ตามความต้องการ 
2.โรงเรียนรายงานผลการรับ
นักเรียนและจ านวนนักเรียนในแต่
ละปีการศึกษาได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
 

แบบส ารวจ 
 
 
แบบส ารวจ 

เอกสารใบมอบตัว 
 
 
รายชื่อนักเรียน 

 
 

รายการกิจกรรม 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี  2562 ปี  2563 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1.อนุมัติโครงการ            ผู้อ านวยการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ            ผู้อ านวยการ 
3.ประชุมกรรมการ            ครดูุจฤดี 
4.ด าเนินการตาม
โครงการ 

           ครดูุจฤดี 

5.กิจกรรมที่ 1-4            คณะท างาน 
6.กิจกรรมที่ 5            คณะท างาน 
7.กิจกรรมที่ 6            คณะท างาน 
8.กิจกรรมที่ 7            คณะท างาน 
9.กิจกรรมที่ 8            คณะท างาน 
10.นิเทศ ก ากับติดตาม            ผู้บริหาร 
11.ประเมินผล/รายงาน            คณะท างาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  - นอกเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนตามความต้องการ 
 2. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนและจ านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาได้ครบถ้วน 
 3. การจัดท าข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ 
 
11. การติดตามผล 
 การสรุปโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  
 
 
      (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางจิรา   โสภณจริยกิจ) 
              ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 
   
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
 
  

ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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6. โครงการ   ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยธช  วณิคพันธุ์และคณะท างาน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่   มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1.2  
    มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  2.1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 , 4       
............................................................................................................................. ................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ฝ่ายกิจการนักเรียนมีส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้ครบ   
ตามหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้มีการพัฒนาในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
และสังคม 

 ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนจึงมีความจ าเป็นในการบริหารงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ        
การเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้  ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อคุณภาพนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าความเข้าใจทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.3 เพ่ือให้เกิดประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
2.4 เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ    
  

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

      นักเรียน โรงเรียนวัดแพรกษาทุกคน 
3.2  เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ทได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา บรรเทา
ปัญหานักเรียนทั้งด้านการเรียนความประพฤติ 
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4. ตัวช้ีวัด    มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1.2  
  มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  2.1  
 
5.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (NALP) 

1. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

 

ขั้นด าเนินการ  (OD) 

3.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล 

ด าเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม    

     4. ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนด 

ดังนี้ 

-  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

-  กิจกรรมงานประชาธิปไตย 

-  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 

1. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ติดตามพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรม 

 

ขั้นรายงาน (LHA) 

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

พ.ค. 62 

 

 

 

มิ.ย. 62 

 

 

 

 

มิ.ย. 62 

พ.ค.62 

พ.ค. 62– มี.ค. 63 

 

         มี.ค. 62 

 

 

 

มิ.ย. 62– มี.ค. 63 

 

 

นายชลธิต สมความคิด 

และคณะ 

 

นายชลธิต สมความคิด 

และคณะ 

 

 

 

 

นายกฤษดากร  สังข์ทอง 

นายเสกสันต์ เทศธรรมา 

 

 

นายชลธิต สมความคิด 

และคณะ 

 

 

นายชลธิต สมความคิด 

และคณะ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน 

                 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

1.  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

            

นายชลธิต สม
ความคิด 

และคณะ 

 

2. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 

กิจกรรมและการด าเนินการ  
 5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียน 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

   5.6  ขั้นประเมินผล 
 5.7  คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นายชลธิต สมความคิด    หัวหน้าโครงการ 
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์    กรรมการ 
3. นายศุภมิตร โคตรชา    กรรมการ 
4. นายกฤษณะ รุ่งเรือง    กรรมการ 
5. นายกฤษดากร สังข์ทอง   กรรมการ 
6. นายเสกสันต์ เทศธรรมา   กรรมการและเลขานุการ 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ      

16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

7. งบประมาณ   20,000  บาท 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2. กิจกรรมงานประชาธิปไตย 

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. งานสภานักเรียน 

       - 

 

- 

- 

2,000 

500 

2,500 

4,000 

2,000 

2,500 

2,500 

4,000 

4,000 

3,000 

5,000 

8,000 

รวม  5,400 11,000 20,000 

 

8.สถานที่จัด    
 8.1  โรงเรียนวัดแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 8.2  แหล่งเรียนรู ้
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9. การประเมินผล 

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
วัดผล 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมเติม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ตรงให้  

สอบถาม,สถิติ 

 

แบบสอบถาม,
แบบบันทึกสถิติ 

2.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึนจากกิจกรรม  
สามารถน าการเรียนรู้นั้นไปพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นคนเก่ง  และมี
ความความสุขต่อไป 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

3.นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

ส ารวจ,สังเกต 

 

แบบส ารวจ,
แบบสังเกต 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ครูที่ปรึกษาทุกท่านได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
10.2 สามารถช่วยเหลือแก้ไขและเข้าใจปัญหาของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล 
10.3 สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
10.4 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานประชาธิปไตย 
 

11.การติดตามผล 

 11.1  การด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนด  และการใช้
งบประมาณท่ีได้อย่างคุ้มค่าด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ตามเป้าหมาย 

 

        (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายชลธิต สมความคิด) 
    คร ู

        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 
                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

 
              (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                            (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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7. โครงการ              การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
แผนงาน               บริหาร งานทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวกัลยาณี  ทองเชิด และ นางสาวรภัสสา  กรองทอง 

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ                         เงินอุดหนุน 

ระยะเวลาด าเนินการ           16 พ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2 (2.3,2.4)     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3  มาตรฐานที่ 3 
……………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
                    งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  
ข่าวสาร  ข้อมูล  และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล ความเคลื่อนไหว
ต่างๆให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดท า 
ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ ซึ่งการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชนเผยแพร่โดยผ่านสื่อที่หลากหลายไปยัง
ภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และมีทรรศนะคติที่ดี ในการบริหารงานของโรงเรียนโดยเปิด
โอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร 

                  โรงเรียนวัดแพรกษา ตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การจัดระบบงาน
ประชาสัมพันธ์  สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  และชัดเจน   จึงจ าเป็นต้องวางแผนจัด
โครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ  ตลอดจนการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่  ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได้
อย่างครอบคลุม  ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ      

          
2. วัตถุประสงค ์

              1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ 
และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ 

              2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  
หน่วยงาน  ชุมชน  รับทราบความความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลง  ความส าเร็จของโรงเรียน  สามารถสร้าง
ภาพพจน์     ความเลื่อมใส  และทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  

              3. เพ่ือจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

                 1. โรงเรียนได้จัดท าวารสารเผยแพร่ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ  

       2. โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

       3. โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 3.2   เชิงคุณภาพ 
                    1.  โรงเรียนด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ  ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  
                     2.  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การด าเนินงานของโรงเรียน มีการเผยแพร่ในหลายรูปแบบ 
                     3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนได้รับรับทราบความเคลื่อนไหว                  
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข่าวสารที่จ าเป็น และมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     

                    4. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 

4. ตัวช้ีวัด 

5.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์ 

15 พ.ค. 2562 -  

นางสาวกัลยาณี ทองเชิด 
และคณะท างานงาน
โครงการ 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

20 พ.ค. 2562 - 
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3 

 

 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

-  กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 

 -  กิจกรรมจัดท าวารสาร แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

-  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

-  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

-  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของ
สถานศึกษาด าเนินงานจัดปรับปรุง/              

-  ด าเนินงานจัดปรับปรุง/พัฒนา
ห้องประชาสัมพันธ์ให้เหมาะส าหรับ
การใช้งาน 

 

15 พ.ค 2562 

15พ.ค.-20 มี.ค. 
2562 

 

15พ.ค.-20 มี.ค. 
2562 

15พ.ค.-31 มี.ค. 
2562 

15พ.ค.-31 มี.ค. 
2562 

 

 

15พ.ค.-31 มี.ค. 
2562 

50,000  

นายศรายุทธ  ตุตะเวช 

นางสาวรภัสสา  กรองทอง 

 

นางสาวกัลยาณี ทองเชิด              
และคณะท างานงาน
โครงการ 

นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนค า 

 

 

นางสาวกัลยาณี ทองเชิด 
และคณะท างานงาน
โครงการ 

4 ประเมินกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 20 มี.ค. 2561 - นางสาวรภัสสา  กรองทอง 

5 สรุปผลการด าเนินงาน 25-31 มี.ค.
2562 

- นางสาวกัลยาณี ทองเชิด 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 
 

7. งบประมาณ     
 10,000 บาท 

 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดแพรกษา 
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9. การประเมินผล 
สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลลัประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ท่ีวัดผล 

-  ร้อยละ  90  ของบุคลากรในโรงเรียน สังเกต  สอบถาม แบบสอบถาม 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับ สังเกต  สอบถาม  
การบริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจความคิดเห็น 
-ร้อยละ90  ของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ส ารวจความพึงพอใจ สรุปผลการด าเนินงาน 
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ และชัดเจน   

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ  ชัดเจน 
       2. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  ระบุหน้าที่  สังเกต  สอบถามขอบข่ายงาน กิจกรรม                 

ในการด าเนินงาน 
       3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ   อย่างหลากหลาย 
       4.  ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหว  ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ของโรงเรียน 
 
11.  วิธีการติดตาม 
     1.  การสังเกต 
     2.   การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
     3.  การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวกัลยาณี ทองเชิด) 
       คร ู
 
 
        (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ) 
                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

 

              (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                           (นายธนาภณ  กลยนีย์) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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8. โครงการ   พัฒนางานปฏิคม 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา  จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกมลวรรณ  สุวรรณะ 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2562 

สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 2  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3   

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 งานปฏิคม หมายถึง วางแผนและประสานงานเพ่ือจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ 
ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการต้อนรับ และจัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย ซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ
จากฝ่ายปฏิคมโรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ .    
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางแผนและประสานงานเพ่ือจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 2. เพ่ือจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ 
 .3. เพ่ือรับผิดชอบ ด าเนินการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ผู้ที่มาประชุม อบรม สัมมนา และ  
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง 

2.4 เพ่ือจัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ 
 มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ  

3.2  เชิงปริมาณ 
 มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 
 คณะผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานมีความพอใจใน

บริการที่ได้รับจากงานปฏิคม 
4.ตัวช้ีวัด    

 4.1 มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

  4.2 คณะผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานมีความพอใจใน    
บริการที่ได้รับจากงานปฏิคมอยู่ในระดับดีมาก 
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5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

มีนาคม  2562 นางกมลวรรณ  สุวรรณะ 

.2. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน พฤษภาคม  2562 นางกมลวรรณ  สุวรรณะ 

3. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

ตลอดปีการศึกษา  

2562 

 

คณะท างาน 

ตามค าสั่งที่ 34/2561 

4. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

 

มีนาคม 2563 

 

 

นางกมลวรรณ  สุวรรณะ 

 

6.ระยะเวลาด าเนินการ      

 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

7.งบประมาณ   

 จ านวน  20,000 บาท    

8.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนวัดแพรกษา  
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9.  การประเมินผล  

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

1. มีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

การตอบแบบสอบถาม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ 

แบบส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ 

2. คณะผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ  ประชุม  
อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานมีความ
พอใจในบริการที่ได้รับจากงานปฏิคม 

 

 

 

การตอบแบบสอบถาม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ 

แบบสอบถามเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการและ
สามรถพัฒนางานปฏิคมได้อย่างมีคุณภาพ 

11.การติดตามผล 

      1.  การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      2.  การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

        (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางกมลวรรณ  สุวรรณะ) 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

         (ลงชื่อ) ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางชุมาภรณ์  ฝาชยัภูมิ)  

                                                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

                             

       (ลงชื่อ) .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                            (นายธนาภณ  กลยนีย์)  

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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9. งาน/โครงการ    งานอนามัยโรงเรียน 
แผนงาน       บริหารทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดแพรกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุศรา   สุกดิษฐ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ      เงินอุดหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 25562 – เดือนมีนาคม 25563 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   (ด้านคุณภาพผู้เรียน)  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.6 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล    

 การดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ต้องใช้ยาในการ
ดูแลรักษาเบื้องต้น เพราะยาเป็นปัจจัยสี่ที่มีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับความรู้
จากเจ้าหน้าที่อนามัยของโรงเรียนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง การป้องกันโรคระบาดต่างๆ 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
          ดังนั้นสถานศึกษาเป็นสถานที่ ที่ต้องมีความพร้อมในเรื่องวัสดุและเวชภัณฑ์ยา รวมถึงห้องพยาบาลใน
การรองรับการดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้นของนักเรียนและบุคคลากรในสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
 2.2  เพื่อให้สถานศึกษามีการดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3  เพื่อให้ความรู้นักเรียนและผลิตตัวแทนนักเรียนของสถานศึกษาในการเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและบุคคลากรในสถานศึกษานั้นๆ 

 2.4  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนวัดแพรกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนสู่
ปฏิบัติการจริง 
3.  เป้าหมาย    
          3.1  เชิงคุณภาพ 
 3.1.1  ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเท่ากับหรือมากกว่า 3.51 
 
 3.2  เชิงปริมาณ 
 3.2.1  จ านวนนักเรียนร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน  
4.  ทรัพยากรที่ต้องการ   

 4.1  นักเรียน/ครูประจ าชั้น/บุคคลากร    
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ    
 5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.3  ส ารวจสภาพปัญหาผู้เรียนด้านสุขภาพ 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 5.6  ขั้นประเมินผล 
             5.7  คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.  นางสาวบุศรา  สุกดิษฐ   หัวหน้าโครงการ 
  2.  นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย     กรรมการ 
                    3.  นางวัลภา      แสงสมดี                              กรรมการและเลขานุการ 
                      
6.  สถานที่ด าเนินการ    
 6.1 โรงเรียนวัดแพรกษา 

7.  การประเมินผล    

 สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

8.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน    

 

 

ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2562 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

6.1 ขั้นเตรียมการ 
6.1.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร

เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
6.2 ขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการ 
6.2.1 สังเกตพฤติกรรมและรวบรวม

ข้อมูลของปัญหา 
6.2.2 ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง

ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข 

6.3 ขั้นวางแผนด าเนินการ 
6.3.1  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
กับนักเรียนและบุคคลากร 

            ครู
บุศรา 

คณะ
คร ู
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงนักเรียน - -   6,000 6,000 

2. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  - -   1,000 1,000 

3. การบริการตรวจฟัน อุด เคลือบหลุมร่องฟันและถอนฟัน - - - - 

4. การอบรมผู้น าอนามัยนักเรียน - 1,000 - 1,000 

5. การบริการตรวจวัดสายตานักเรียน - 1,000 - 1,000 

6. การตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียนและครู - - - - 

7. การให้ภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการฉีดวัคซีนและการหยอดโปลิโอ - - - - 

8. การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการก าจัดแหล่ง 

   เพาะพันธุ์ยุงลาย 

- - - - 

9. การบริการก าจัดเหา - - 1,000 1,000 

10.การประกวดนักเรียนฟันสวยระดับชั้นประถมศึกษา 1,000 - - 1,000 

11.การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนระดับอนุบาล-        
มัธยมศึกษา 

- 1,000 - 1,000 

12.บริการดูแลด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล(ในการจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ยา) 

- 10,000 8,000 20,000 

                                   รวม 1,000 13,000 16,000 30,000 

 

 

6.3.2. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

6.3.3. จัดท ากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

6.3.4  ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

 โรงเรียนวัดแพรกษามีนักเรียนและบุคคลากรที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวบุศรา    สุกดิษฐ) 

         ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ 

              

                                                 (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

     

   (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                  (นายธนาภณ  กลยนีย์) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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10. โครงการ   งานส่งเสรมิอาหารกลางวันโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดแพรกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์ และคณะ 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 

งบประมาณ   เงินอุดหนุน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม  2562– 31 มีนาคม  2563 

สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  มาตรฐานที่ 1 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติ  ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ    
สติปัญญา  และสังคม  ให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามวัยและวุฒิภาวะ  เป็นก าลังในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
และชาติบ้านเมืองให้เจริญต่อไป  แต่การที่เด็กจะมีคุณภาพอันพึงประสงค์ได้นั้นสุขภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ         
ยิ่งต่อการพัฒนา  อาหารกลางวันจึงมีความส าคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกาย    ที่แข็งแรงสมบูรณ์  และมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  จึงควรส่งเสริมให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของโภชนาการอาหารกลางวัน ตลอดจนการรักษาสุขอนามัย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของโภชนาการอาหารกลางวัน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่าของโภชนาการ  และการรักษา

สุขอนามัยในการรับประทานอาหาร 
 3.2  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันโดยรู้คุณค่าของโภชนาการ   
2. นักเรียนทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 

4.  ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
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5. วิธีด าเนินการ 

 

 

  ปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ             

นางสาวมนัสวัน 

เลาหะวลสีันติ์ และ

คณะ 
 

2. ประชุมช้ีแจงผูเ้กี่ยวข้อง
โครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

            

3. แจ้งและประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

4. ด าเนินการตามโครงการ             

5. สรุปและประเมินผล
ประเมินผล 

            

 
กิจกรรมและการด าเนินการ    
 5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.3  ส ารวจสภาพ 
 5.4  แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

 5.6  ขั้นประเมินผล 
 5.7  คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์   หัวหน้าโครงการ 
2. นางสาวปาริชาติ สมบัติ   กรรมการ 
3. นางสาวชาดา จันทะวงษ์   กรรมการ 
4. นางสาวจุไร อ่องเอื้อ    กรรมการและเลขานุการ 

 

6.ระยะเวลาด าเนินการ      

 วัน 16 พฤษภาคม  2561– 31 มีนาคม  2562 

 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 
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7.งบประมาณ  3,000  บาท 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมข้อมูลโภชนาการ 
และการรักษาสุขอนามัย 

วิธีด าเนินงาน 

    - ประชุม ปรึกษาหารือครู 
ที่เก่ียวข้อง  

    - วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

    - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 

1.  โรงเรียนวัดแพรกษา 
 

9.  การประเมินผล  

     สรุปผลโครงการ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนวัดแพรกษามีนักเรียนที่มีความเข้าใจและสนใจในการศึกษาโภชนาการอาหาร 
 2. โรงเรียนวัดแพรกษามีนักเรียนที่รักษาสุขอนามัยของตนเองได้ 
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  (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์) 

                        คร ู

 

         (ลงชื่อ) ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  

                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 

 

 

               (ลงชื่อ) ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                            (นายธนาภณ  กลยนีย์) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
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11. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แผนงาน การบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอรรถพล เมฆศรี  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณ        ๒๕,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ       ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๑ (๓,๔) 

 มาตรฐานที่ ๒ ข้อ ๒ (๒.๓) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็คือ
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งถึงแม้ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์ไปแล้วหลายจุดก็ตาม แต่ยังมีส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการพัฒนา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เ พ่ือปรับปรุงซ่อมบ ารุง เครื่องมือต่างๆของโสตทัศนูปกรณ์  

 ๒.๒ เพ่ือเ พ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์  

๓. เป้าหมาย 

    ๓.๑ เชิงปริมาณ      

๑) บุคลากรครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้อุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ    

๑) โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพ  

๒) โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

๔. ตัวช้ีวัด 

       ๑. ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ๒. ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
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๕. วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 
๑.  เสนอโครงการ 
เพ่ืออนุมัติ 

           

นายอรรถพล  
เมฆศรี 
และ 

นายศุภมิตร 
โคตรชา 

๒. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

           

๓. แจ้งและ
ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

           

๔. ด าเนินการตาม
โครงการ 

           

๕. เก็บรวบรวมข้อมูล            
๖. สรุปและจัดท า
รายงานผล 

           

 
กิจกรรมและการด าเนินการ 

 ๕.๑ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๕.๒ แต่งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.๓ ส ารวจสภาพอุปกรณ์ 
 ๕.๔ แจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 ๕.๕ ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕.๖ ขั้นประเมินผล 
 ๕.๗ คณะกรรมการด าเนินการ 
   ๑.นายอรรถพล  เมฆศรี   หัวหน้าโครงการ 
   ๒.นายศุภมิตร โคตรชา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ    

 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   
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๗.งบประมาณ   
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  แบ่งเป็น 

  -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    ๕,๐๐๐  บาท 
           -  จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม      ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘.  สถานที่ด าเนินการ 

          โรงเรียนวัดแพรกษา  
๙.  การประเมินผล  

สภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต 

มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีประสิทธิภาพ 

การประเมินความพ่ึงพอใจ
ในการใช้งาน 

แบบประเมิน 

ความพ่ึงพอใจ 

 

ผลผลัพธ ์

นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดแพรกษา 

ได้รับบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีคุณภาพ 

การประเมินความพ่ึงพอใจ
ในการใช้งาน 

แบบประเมิน 

ความพ่ึงพอใจ 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.มีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพ 
๒.เพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

 
๑๑.การติดตามผล 

 ตรวจสอบการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเป็นระยะ  
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      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายอรรถพล เมฆศรี) 
   ต าแหน่ง ครู 

    
                                                 (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ)  
                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา  
    

   (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายธนาภณ  กลยนีย์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

 
        โรงเรียนวัดแพรกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562             
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  และ
สถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือ   
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้     
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
       (นายชั้น กล่อมพิรุณ) 
               ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนวัดแพรกษา 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
-มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-ค าสั่งโรงเรียนวัดแพรกษาที่ 34/2562 
-รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-รายนามคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
    ประจ าปีการศึกษา 2562 

 


