
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 
     แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต ๑  ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและ
ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้าน
การศึกษา   ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
และแผนแม่บท  (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖5) ของโรงเรียน  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมารวมไปถึงแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖1 และ
แผนการ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน โดยค านึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับ
ท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีมุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาการศึกษา
ของชาติเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทย และสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีได้ศึกษาตามสมควร  
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและรับทราบแนวการด าเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่ในปีการศึกษา  
๒๕๖2 ได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการจัดท ามา ณ  โอกาสนี้ 
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บทท่ี ๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 

 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนวัดใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๔/๓  หมู่ท่ี  ๓  ถนนสุขสวัสด์ิ   
 ต าบลในคลองบางปลากด       อ าเภอพระสมุทรเจดีย์     จังหวัดสมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ 
 โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗     โทรสาร๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗    E-mail : watyaischool๕๘@gmail.com 
Website: www.watyai-school.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา (อ. ๑ – ป.๖) 
เนื้อที่  ๔  ไร่  ๒  งาน  มีเขตพื้นท่ีบริการ  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ท่ี  ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

   โรงเรียนวัดใหญ่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๔๗๖  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ  ระยะแรกอาศัยศาลาการเปรียญของวัดใหญ่เป็นสถานท่ีท าการสอน  โดยมีพระภิกษุปั๋น  ขาวสวัสด์ิ  
เป็นครูใหญ่คนแรก  ขณะนั้นมีนักเรียนเพียง  ๘  คน  ต่อมาสร้างอาคารเรียนช้ันเดียวแบบ ป.๑  ขนาด ๔ 
ห้องเรียน (รื้อถอน พ.ศ. ๒๕๑๐) จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๗  จ านวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น  จึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกใน  พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยสร้างแบบ ๐๑๗  ต่อเติมด้านล่าง  ขนาด  
๑๖  ห้องเรียน 
 (รื้อถอน พ.ศ. ๒๕๔๐)  และ  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  ต่อเติมด้านล่างขนาด  ๑๖  
ห้องเรียน  และ พ.ศ. ๒๕๓๕  สร้างอาคารแบบ  สปช.๒/๒๘  ขนาด ๙ ห้องเรียน และ พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้สร้าง
อาคารแบบ  สปช. ๒/๒๘  ขนาด  ๙  ห้องเรียนต่อจากหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการอีก  ๑  หลัง
และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สร้างอาคารแบบ  สปช. ๒/๒๘   ขนาด ๕ ห้องเรียนต่อจากหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมาณของ
ทางราชการพ.ศ. ๒๕๒๓  โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปัจจุบันสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑   โรงเรียนวัดใหญ่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (๕ – ๖ขวบ)  ระดับ
ประถมศึกษา           (๗ – ๑๒ขวบ)  มนีักเรียนท้ังส้ิน  ๖๔๓ คน  โดยมีนางรุ่งสุรีย์  สิงหราช  เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โรงเรียน 

mailto:watyaischool๕๘@gmail.com
http://www.watyai-school.ac.th/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ถนนสุขสวัสดิ์ <-- ไป พระประแดง ไปพระสมุทรเจดีย์ --> 

ซอย
วัดแค 

ซอย 
วัดใหญ่ 

7-11 

วัดใหญ่ 

โรงเรียน 

วัดใหญ่ 

สภ.พระสมุทรเจดีย์ 

ไปวัดใหม่ --> 



 
 

๒.  ข้อมูลด้านผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นางรุ่งสุรีย์   สิงหราช    เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙-๕๓๗-๘๔๔๘ 
        วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี     สาขาการประถมศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา 
                         ระดับปริญญาโท     สาขาจิตวิทยาการศึกษา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  ระดับปริญญาเอก    สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
        ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดใหญ่  ต้ังแต่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๘   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ๗ เดือน 
๓.ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖2) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนดังนี้ 

๑.  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด   ๓70 คน 
 ๒.  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๖66  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ๓ ปีย้อนหลัง 

 

 

 

ระดับช้ัน 
ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖0) ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖2) 

รวม/เฉล่ีย 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 19 18 37 15 15 30 18 8 26 31.00 
อนุบาล 3 34 37 71 39 33 72 28 26 54 65.67 
รวมอนุบาล 53 55 108 54 48 102 46 34 80 96.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 57 29 86 46 46 92 47 44 91 89.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 58 39 97 54 32 86 42 47 89 90.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 52 39 91 59 39 98 60 42 102 97.00 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 40 41 81 54 42 96 60 42 102 93.00 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 44 56 100 45 46 91 59 46 105 98.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 36 45 80 47 54 101 46 51 97 92.67 
รวมประถมศึกษา 298 248 535 303 259 564 314 272 586 561.67 

รวมจ านวน 
นักเรียนทั้งหมด 

340 303 643 359 307 666 359 310 666 
658.33 
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๓. นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 

    การสร้างเสริมสมรรถภาพ              จ านวน ๕37 คน    คิดเป็นร้อยละ 95.๒1 
๔. จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ านวน 407 คน    คิดเป็นร้อยละ 61.11 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   จ านวน  62   คน   คิดเป็นร้อยละ  9.30 
๖. จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ      จ านวน   108   คน    คิดเป็นร้อยละ  
18.09 
๗. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ              จ านวน  ๑02 คน   คิดเป็นร้อยละ  18.09 
๘. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   จ านวน 179  คน   คิดเป็นร้อยละ 27.16    
๙. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน                จ านวน   2    คน   คิดเป็นร้อยละ   ๐.30 
๑๐. สถิติการขาดเรียน                        จ านวน  30   คน   คิดเป็นร้อยละ   4.55 
๑๑. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน      จ านวน  11  คน   คิดเปน็ร้อยละ   1.82 
๑๒. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร     จ านวน 167  คน   คิดเป็นร้อยละ  25.51 
   อ.3 71 คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๘.61 
     ป.๖ 96 คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙8.96 

๑๓. สัดส่วนครู: นักเรียน (แยกตามล าดับช้ัน) 

   นักเรียนช้ันอนุบาล    = ๑ : 20 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ = ๑ : 31 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ = ๑ : 29 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ = ๑ : 34 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ = ๑ : 34 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ = ๑ : 36 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ = ๑ : 31 
 



 
 

๑๔. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรี นาฏศิลป ์ วรรณคดี และนันทนาการ  
        จ านวน  650 คน   คิดเป็นร้อยละ 97.59 
๑๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จ านวน  643 คน   คิดเป็นร้อยละ 96.55 
๑๖. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  จ านวน  643 คน   คิดเป็นร้อยละ 96.55 
๑๗. จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอก 
        จ านวน  650คน   คิดเป็นร้อยละ  97.59 
๑๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ        
        จ านวน 476 คน    คิดเป็นร้อยละ 84.39 
๑๙. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
        จ านวน ๖54  คน   คิดเป็นร้อยละ 98.19 
๒๐. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน 
หลักสูตรสถานศึกษา      จ านวน 654 คน    คิดเป็นร้อยละ  
98.19 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ๑ 32 ๑ ๒ 2 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
จ ำนวน
บุคลำกร 

ต่ ากว่า ม.๖ ๒ 
ม.๖ - 
ปวส. 2 
ปริญญาตร ี    ๒2 
ปริญญาโท ๑๑ 
ปริญญาเอก 1 
รวม 38 
 
 



 
 

๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ย  

(ชม./สัปดำห์) 
๑. จิตวิทยา 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
๔. ภาษาไทย 
๕. ภาษาอังกฤษ 
๖. สังคมศึกษา 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ประถมศึกษา 
๙. ปฐมวัย 
๑๐. ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
๑๑. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ 
๒ 
๖ 
๓ 
๒ 
๑ 
๕ 
๕ 
๓ 
๒ 
๒ 

- 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๙ 
๒๐ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๕ 
๑๘ 
๑๘ 

รวม ๓๓ ๑๗.๗๒ 



 
 

๕. ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 

อาคารและอาคารประกอบ  จ านวน ๔  หลัง  ได้แก่อาคารเรียน ๒หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑ หลัง
อาคารหอประชุม  ๑  หลัง  มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด๒๒ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช้ันอนุบาล ๑จ านวน ๒ ห้องเรียน  
ช้ันอนุบาล ๒ จ านวน ๒ ห้องเรียน ช้ัน ป.๑ จ านวน ๓ ห้องเรียน  ช้ัน ป.๒ จ านวน ๓ ห้องเรียน  ช้ัน ป.๓ จ านวน 
๓ ห้องเรียนช้ัน ป.๔ จ านวน ๓ ห้องเรียน  ช้ัน ป.๕ จ านวน ๓ ห้องเรียน  ช้ัน ป.๖ จ านวน ๓ ห้องเรียน 

๖. ข้อมูลงบประมำณ 
งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยรับ บำท รำยจ่ำย บำท 
เงินงบประมาณ 1308415.99 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 169000.00 
เงินนอกงบประมาณ 862298.54 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1235000 
เงินอื่นๆ 300000 งบอื่นๆ 200,000 

รวมรายรบั 2470715.53 รวมรายจ่าย 1604000 
 

   งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 6.84  ของรายรับ 
   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.99  ของรายรับ 
 

 

 
 

      
       
       

       
       
       
       
       
       
       
        

 
 
 
 



 
 

๗. สภำพชุมชนโดยรวม 

 ๑. สภาพชุมขนรอบบริเวณโรงเรียนมีประชากรในเขตบริการโดยประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน  อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างท่ัวไปเกษตรกรรม  รับราชการและอื่น ๆ  ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวไป  ได้แก่ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย,์ งานนมัสการ
หลวงพ่อโตวัดใหญ่ 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๕๘%, มัธยมศึกษา๓๒%, ปริญญาตรี ๙ 
%, สูงกว่าปริญญาตรี๑%   
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกำสคือ  อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น นากุ้ง,การท าน้ าตาลมะพร้าว,  
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, วัด
พระสมุทรเจดีย์ได้สะดวก  มีระยะห่างจากโรงเรียนไม่เกิน  ๕กิโลเมตร  และประการส าคัญคือ  โรงเรียนอยู่ใน
บริเวณวัดท าให้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสและชุมชนอย่างดียิ่ง  ผู้ปกครองศรัทธาและต้องการให้ลูกหลาน
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้   
   ข้อจ ำกัดอาคารสถานท่ีคับแคบ  พื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรมมีน้อย ท าให้ไม่สามารถรับนักเรียนได้
ตามความต้องการของชุมชน  ครูมีอายุเฉล่ียสูงถึง  ๔๒.๗๑ปี  และขาดแคลนครูท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านดนตรี  และศิลปะ ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  ครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างและเด็กถูกทอดท้ิงให้อยู่กับญาติ
หรือบุคคลอื่น  ด้านตัวนักเรียน  ขาดความรักความอบอุ่น  มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  ปัญหา
สภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

๘.แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้ 
 ๑.ห้องสมุดมีขนาด   ๑๙๖   ตารางเมตร (๒ ห้องเรียน)  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๘,๓๕๐ เล่ม                 
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ E – Libraryจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 
๑๐๐%๒๐๐  คน/วัน 
 ๒.ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน ๒  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศูนย์PEER Center   จ านวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา   จ านวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา จ านวน  ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา       จ านวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการเรียนอัจฉริยะ(อนุบาล)  จ านวน  ๑  ห้อง 
  
 



 
 

๓.  คอมพิวเตอร์   มีจ านวนท้ังหมด   ๙๑    เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน                       ๗๖    เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้      ๘๖    เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     ๙    เครื่อง 
 
จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  ๑๒๐ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  ๑๗  
ของนักเรียนท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕61 
 

 
 

ตารางแสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน ในปี
การศึกษานี้ 
 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ให้ความรู้ 
๑ พระมหาอาภากรณ์อาภากโร พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒ พระมหากิตติศักดิ์  สิริวัฑฒโก พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๓ พระมหาวิทูร          ธมมฺโชโต    พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๔ พระนาวิน             อภิวัฑโน พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๕ พระปลัดสมบัติ       สุทธิสิโล พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๖ พระสมุห์สุรพงษ์     ปัญญาพโล พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๗ พระสมุห์ไชยวาลย์  ฐานทินฺโน พระพุทธศาสนาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๘ นางปราณี           ปล้ืมศรี พวงหรีดประดิษฐ์จากเศษวัสดุท้องถิ่น 
๙ นางสาววนิดา       แสนฤทธิ์  ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุท้องถิ่น 

๑๐ ร้อยต ารวจเอกสมบัติ   แจ้งจ ารัส สอนวิธีการต่อต้านยาเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๑ ร้อยต ารวจเอกสถาพร   ศรีกงพาน สอนวิธีการต่อต้านยาเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๒ ดาบต ารวจสมาน         สนทาหงษ์ สอนวิธีการต่อต้านยาเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๓ ดาบต ารวจพลวรรธน์     จ าปาทอง สอนวิธีการต่อต้านยาเสพติดครู D.A.R.E. 



 
 

9.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
       จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 )  
พ.ศ. 2545  และกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน  ให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์  มี
การก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์  เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
จะต้องมีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดแข็ง ( Strengths)  จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการ   SWOT    เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปวิเคราะห์ดู
แนวโน้มในการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย  และก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายคือ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส าหรับโรงเรียนวัดใหญ่ ได้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1.  บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีท่ีอยู่อาศัยใกล้

โรงเรียน ท าให้ครูรู้จักนักเรียนทุกคน  โดยการประสานงานกับผู้ปกครองได้อย่างใกล้ชิดท่ัวถึง 
2.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียน 

จัดขึ้น 
3.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ร่มรื่น สวยงาม รอบๆ 

บริเวณโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้4 
4.  ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น บริษัท ผู้ประกอบการ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียน 

อย่างเต็มศักยภาพ 
จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ข้าราชการครูบางส่วน  (ร้อยละ 36.36)  ไม่เป็นคนพื้นท่ี มีแนวโน้มย้ายสถานศึกษา 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

สภำพแวดล้อมภำยนอก 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคู่สร้าง  มีดังนี ้

โอกาส (Opportunity) 
1.  โรงเรียน คือ  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในบริเวณวัดคู่สร้าง  ได้รับการสนับสนุน 

จากเจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดคู่สร้างเป็นอย่างดี 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จ้างครู            

อัตราจ้างให้ จ านวน 4 คน 
3.  ชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การระดม 

ทรัพยากรในโอกาสต่างๆ ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 



 
 

อุปสรรค (Threat)  
1.  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   ไม่ค่อยมีความรู้ในการให้

การอบรมด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ครอบครัวมีรายได้น้อย  
2.  นักเรียนส่วนใหญ่อพยพติดตามผู้ปกครองมาเข้าเรียน  เมื่อผู้ปกครองย้าย  ท่ีท างาน นักเรียนย้าย

ติดตามผู้ปกครองด้วย 
3.  สภาพครอบครัวส่วนใหญ่แตกแยก  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง  ซึ่งไม่ใช่บิดามารดาของ

ตน  บางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว  ท าให้มีบุคลิกภาพ  กิริยามารยาท  ไม่เหมาะสม ไม่มีความพร้อมในการเรียน 
ทางโรงเรียนต้องหาวิธีการต่างๆ  เช่น การพัฒนามารยาทไทย  การมอบความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยลด
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
1.  จุดแข็ง ( Strength) 

1.1  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าดี  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
1.2  สถานศึกษามีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
1.3  บุคลากรมีความรู้ความสามารถดี  มีประสิทธิภาพในการท างาน 
1.4  มีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยในการจัดการเรียนการสอน   เพิ่มสมรรถนะในการบริหาร 
1.5  จัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
1.6  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถดี  ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
1.7  ชุมชนให้การสนับสนุนการศึกษาดี 
1.8  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายท่ีกว้างขวางเอื้อประโยชน์ในการระดมสรรพก าลังจากชุมชน 
1.9  โรงเรียนได้บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการ 
2.  จุดอ่อน (Weakness) 

2.1  ขาดแคลนบุคลากร สาขาดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ ภาษาอังกฤษ 
2.2  ขาดแคลนงบประมาณท่ีเป็นงบลงทุนในการซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ ภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน 
2.3  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการพัฒนา 
2.4  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีคุณภาพชีวิต ค่านิยมไม่พึงประสงค์  ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่และอพยพ

ย้ายถ่ินไม่อยู่กับพ่อและแม่ท าให้ไม่มีความสุขในการด ารงชีวิตส่งผลต่อปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียน 
3.  โอกำส (Opportunity) 

3.1  โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน   การคมนาคมสะดวก  มีจุดเด่นด้านการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนและ 
การร่วมมือกับชุมชน   

3.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในด้านต่างๆได้ 
3.3  โรงเรียนต้ังอยู่บริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมสามารถให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนได้ 



 
 

3.4  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  เจ้าอาวาส คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
ผู้มีอุปการคุณ ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างเต็มท่ี  

3.5  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย   ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้ในการ จัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี 
 
4.  อุปสรรค (Threat) 
 
      4.1 ขาดระบบการประสานงานกับภาคีเครือข่ายและการน าภาคีเครือข่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ท างานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีเวลาในการท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมากนัก คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจึงยังไม่บทบาทท่ีชัดเจน 

4.3 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะต้องประกอบอาชีพ ท าให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิต และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

4.4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาท างานรับจ้างในโรงงาน ท าให้ขาดความผูกพันกับ
ท้องถิ่น การอพยพของแรงงานกลุ่มนี้นี้มีผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงานและคุณภาพของผลผลิตตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 
  4.5 ความคิดอ่าน ค่านิยมพื้นฐานของผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การ
กิน อยู ่ดู ฟัง ในชีวิตประจ าวัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
         4.6 ค่านิยมของผู้มีฐานะปานกลางและฐานะดีในชุมชน ท่ีนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชน ท่ี
ค่าใช้จ่ายสูงและเด็กต้องเดินทางไกล   เนื่องจากยังไม่มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ และการ
ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีอิทธิพลต่อการความคิดและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของท้องถิ่น 
 
จุดเด่นสภำพแวดล้อมภำยในของโรงเรียน 

1.  บุคลากร มีความใฝ่รู้  และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.  บรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
3.  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง มีทักษะ ความรู้ความสามารถและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความจริงใจ  และจิต

วิญญาณท่ีมุ่งมั่นพฒันาให้โรงเรียนประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนคุณภาพของ  ชุมชน 
 

 
 
 
 



 
 

สถำนภำพของสถำนศึกษำ 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสรุปได้ว่าสถานภาพของ

โรงเรียนอยู่ในจุดเอื้อและแข็ง   โดยมีสภาพปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส หรือพร้อมให้การสนับสนุน  ปัจจัยภายในยัง
ต้องพัฒนา กลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาจึงเป็น กลยุทธ์ท่ีจะต้องพัฒนาภายในองค์กรโดยอาศัยความได้เปรียบจาก
ปัจจัยภายนอกเป็นตัวสนับสนุนให้ไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์ที่จะพัฒนาจึงต้องเน้นไปถึงกลยุทธ์สร้างความเจริญและ
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กรจนน าไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอื้อและแข็ง 0 

T 
ไม่เอ้ือและอ่อน/ตดัทอน/ถอนตวั 

s w 

Star 

Cash cows 
   Dog 

เอ้ือและอ่อน/ปรับปรุง 

ไม่เอื้อแต่แข็ง/รักษาสภาพ 

   Question Marks (?)   

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย 
  นางสาววริศรา  อินทร์รอด 

 

1.10 การแนะแนว 
.10 การแนะแนว 
10 การแนะแนว 
0 การแนะแนว 
 การแนะแนว 
การแนะแนว 
ารแนะแนว 
รแนะแนว 
แนะแนว 
นะแนว 
ะแนว 
แนว 
นว 
ว 

นางสาวสรัลพร  บัวระภา 

างสาวสรัลพร  บัวระภา 

งสาวสรัลพร  บัวระภา 

สาวสรัลพร  บัวระภา 

าวสรัลพร  บัวระภา 

วสรัลพร  บัวระภา 

สรัลพร  บัวระภา 

รัลพร  บัวระภา 

ลพร  บัวระภา 

พร  บัวระภา 

ร  บัวระภา 

  บัวระภา 

บัวระภา 

วระภา 

ระภา 

ะภา 

 

1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
ารพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
รพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
พัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็น
ฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็น
นาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
าหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
หรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
รือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
อการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
การด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
ารด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
รด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
ด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
เนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
นินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
นการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
การเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
ารเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
รเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
กับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
บการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ารให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
รให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ห้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
มเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
เห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ารพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
รพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
วหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
หน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
น้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
ลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
มสาระฯ คณิตศาสตร ์
สาระฯ คณิตศาสตร ์
าระฯ คณิตศาสตร ์
ะฯ คณิตศาสตร์ 
ฯ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
ณิตศาสตร์ 
ตศาสตร์ 
ศาสตร ์
าสตร์ 
สตร์ 
ตร์ 
ร ์
         นางจรวยพร  วีระเสถียร 
นางจรวยพร  วีระเสถียร 
างจรวยพร  วีระเสถียร 
จรวยพร  วีระเสถียร 
วยพร  วีระเสถียร 
ยพร  วีระเสถียร 

  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
รส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
สริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ามเข้มแข็งทางวิชาการ 
เข้มแข็งทางวิชาการ 
มแข็งทางวิชาการ 
ข็งทางวิชาการ 
ทางวิชาการ 
งวิชาการ 
วิชาการ 
าการ 
าร 

นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
งสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
าวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
อจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
จารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
รญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
ญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
า  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
ไพโรจน์เพชรายุทธ 
โรจน์เพชรายุทธ 
จน์เพชรายุทธ 
เพชรายุทธ 
ชรายุทธ 
ายุทธ 
ยุทธ 
ธ 
 

  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
ารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
รพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
ฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
นาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
าระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ะบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
บบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
บประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ระกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ะกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
กันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
นคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
าพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
พภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ายในและมาตรฐานการศึกษา 
ยในและมาตรฐานการศึกษา 
ในและมาตรฐานการศึกษา 
นและมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 
ละมาตรฐานการศึกษา 
ะมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
าตรฐานการศึกษา 
ตรฐานการศึกษา 
รฐานการศึกษา 
ฐานการศึกษา 
านการศึกษา 
นการศึกษา 
การศึกษา 
ารศึกษา 
รศึกษา 
ศึกษา 

  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ารส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
รส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
สริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
นให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ห้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
วามเข้มแข็งทางวิชาการ 
ามเข้มแข็งทางวิชาการ 
มเข้มแข็งทางวิชาการ 
เข้มแข็งทางวิชาการ 
ข้มแข็งทางวิชาการ 
มแข็งทางวิชาการ 
แข็งทางวิชาการ 
ข็งทางวิชาการ 
งทางวิชาการ 
ทางวิชาการ 
างวิชาการ 
งวิชาการ 
วิชาการ 
ชาการ 
าการ 
การ 
าร 
ร 

นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
างสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
งสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 

1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
รจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
รเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
นการสอนในสถานศึกษา 
การสอนในสถานศึกษา 
รสอนในสถานศึกษา 
สอนในสถานศึกษา 
นในสถานศึกษา 
ในสถานศึกษา 
สถานศึกษา 
านศึกษา 
ศึกษา 
ษา 

นางนิตติยา  ศรีบูรพา 
งนิตติยา  ศรีบูรพา 
นิตติยา  ศรีบูรพา 
ตติยา  ศรีบูรพา 
ยา  ศรีบูรพา 

ศรีบูรพา 
บูรพา 
พา 
 



 
 

10.การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนวัดใหญ่  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ด้าน ได้แก่ด้าน  ๑. ด้านบริหารงานวิชาการ   
๒. งานบริหารบุคลากร   ๓. งานบริหารงานงบประมาณ  ๔. งานบริหารท่ัวไป   โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบ  การพัฒนาตามกระบวนการ   PDCA,SBM และแบบมีส่วนร่วม 

โครงสร้างงานการบริหารงาน 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

หัวหน้ำกำรบริหำรบุคคล 
นางสาวอัญชนา  งามเนตร 

หัวหน้ำงำนวิชำกำร 
นางจรวยพร  วีระเสถียร 

หัวหน้ำงำนงบประมำณ 
นางสาวรานี   รอดเนียม 

 

หัวหน้ำกำรบริหำรท่ัวไป 
นางจินตนา    ปล้ืมศรี 

1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู ้
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
1.13 การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือ
ใช้ในสถานศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
2.11 การวางแผนพัสดุ 
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง
ท่ีใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมกา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
2.14 การจัดหาพัสดุ 
2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
 2.19 การน าเงินส่งคลัง 
2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 
 

3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
3.2 การจดัสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 การด าเนินการเกี่ยวกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดอืน 
3.6 การลาทกุประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออก
จากราชการไว้กอ่น 
3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
3.11 การอทุธรณ์และการร้องทกุข ์
3.12 การออกจากราชการ 
3.13 การจัดระบบและการจดัท าทะเบียน
ประวัต ิ
3.14 การจัดท า บญัชีรายช่ือและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
3.15 การส่งเสริมการประเมนิวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
3.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่
เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.8 การด าเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การเสนอคามเห็นเก่ียวกับเร่ืองการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.13 การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 
4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.21 การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวธิดำรัตน์  นวลนกุูล 

สภำนักเรียน 
คณะกรรมกำรนักเรียน 



 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
โครงสร้ำงระบบกำรบริหำรงำน 

 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
นำยชัยรัตน์ ท ำนุเกษตรไชย 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงรุ่งสุรีย์   สิงหรำช 

หัวหน้ำงำนวิชำกำร 
นำงเพิ่มพูน โกสินทร์ประดษิฐ์ 

๑.งานเทคโนโลยีทางการศกึษา/DLIT 
ที่ปรึกษา : นายศิวากร      พรหมบุตร 

1) นายชินกร เพ็งอุ่น  ( หัวหน้า ) 
2) นางสาวธดิารัตน ์    นวลนุกูล ป.5-6 
3) นางสาวกนกพร      สงิห์โต    ป.1-2 
4) นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี     อนุบาล 
5) นางสาวกนกพร  สิงห์โต (เลขานุการ) 

 

หัวหน้ำงำนงบประมำณ 
นำงสำววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 

หัวหน้ำงำนกำรบริหำรทัว่ไป 
นำงสำวสรัลพร  บัวระภำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวรำนี   รอดเนียม 

หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล 
นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร 

งำนวำงแผนงำนและนโยบำย 
1)  นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ (หัวหน้า)วก. 
2)  นางสาวนิตติยา     ศรีบูรพา  บค. 
3)  นางสาววริศรา      อินทร์รอด กง. 
4)  นางเพ็ญนภา       บุญก่อน   (อนุบาล) 
5)  นางสาวดรุณี  ภิรมย์สุข (บท.) 
6)  นางสาวสุวิภา  เข็มมณฑา( เลขานุการ )  

 

งานคุณธรรมนักเรียนและความโปร่งใส 
1)  นางพรชนก โปตะวนิช(หัวหน้า)   
2)  นางสาวราน ี  รอดเนียม ป..5-6 
3)  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด ป.3-4 
4)  นายชินกร   เพ็งอุ่น ป.1-2 
5)  นายสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน ( เลขานุการ ) 
  

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนอบรมและพฒันำครู 
1)  นางสาวอัญชนา  งามเนตร ( หัวหน้า ) 
2)  นางสาวอัมพาพันธ์  ปานขาว  
3)  นางสาวอัญชสา   กลิ่นน้ าเงิน 
4)  นางอาภรณ์      ชาวสระไคร 
5)  นางสาวนิตติยา ศรีบูรพา (เลขานุการ) 

 

งานวินัยและจรรยาบรรณ 
1)  นางชยาภรณ์  ประกอบผล ( หัวหน้า ) 
1)  นางนพวรรณ  มูลณี  
3)  นางพรชนก     โปตะวนิช 
4)  นางป่ินฤทัย     สีมี ่ 
5)  นางสาวนติตยิา ศรีบูรพา (เลขานุการ) 

1.งานพัสดุและครุภณัฑ ์
1)  นางอาภรณ์   ชาวสระไคร ( หัวหน้า) 
2)  นางประไพ    ชัยสมบัติ    ( รองหัวหน้า ) 
2)  นางสาวสวุิภา      เข็มมณฑา 
3)  นางสาววิมลรัตน์  สุขพุ่ม 
4)  นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี
5)  นางสาววริศรา อินทร์รอด(เลขานุการ) 

 

    งานอ านวยการและธุรการ 
1)  นางสาวดรุณ ี ภิรมย์สุข ( หัวหน้า) 
2)  นางสาวอัญชสา  กล่ินน้ าเงนิ 
3)  นางนิศากร       ศรไีสว 
4)  นางพรชนก     โปตะวนิช 
5)  นางสาววิมลรัตน์  สุขพุ่ม (เลขานุการ) 

 

 

๒.งำนหลกัสตูร กำรวัดและประเมินผล 
1) นางเพิ่มพูน โกสินทร์ประดิษฐ(์ หัวหน้า) 
2) นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย ์ป.3-4  
3) นางสาวนิตติยา     ศรีบูรพา  ป.5-6 
4) นางนพวรรณ       มูลณ ี      ป.1-2 
5) นางพรชนก         โปตะวนิช (ปฐมวัย) 
6) นางสาวปิยมาภรณ ์เนื่องฤทธ์ิ (เลขานุการ) 

 

สภำนักเรียน 
1.นำยสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน    หัวหน้ำ 
2.นำงเพ็ญนภำ บญุกอ่น   หัวหน้ำสำยปฐมวัย   
3) นำงสำวอัมพำพันธ์  ปำนขำว  หัวหน้ำสำยป.1 
4)นำงจินตนำ  ปลื้มศรี  หัวหน้ำสำยป.2 
5) นางเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ ์ หัวหน้ำสำยป.3 
6) นำงจรวยพร  วีระเสถียร หัวหน้ำสำยป.4 
7) นำงอัญชนำ  งำมเนตร  หัวหน้ำสำยป.5 
5)  นำงสำวสุวิภำ  เข็มมณฑำ หัวหน้ำสำยป.6 
6) นำงสำวปิยมำภรณ์  เนืองฤทธิ์(วิชำกำร) เลขำนุกำร 
 

 
 

คณะกรรมกำรนักเรียน 

๓.งำนข้อมูลสำรสนเทศ/ประชำสัมพันธ ์
1) นางสาวธิดารตัน์ นวลนุกูลป.5-6(หัวหน้า) 

2) นางสาวกนกพร      สิงห์โต    ป.1-2 
3) นางสาวกนกวรรณ  มูลศรี      อนุบาล 
4) นางสาวเมทินี   ปานมณี        ธุรการ 
4) หัวหน้าทุกสายชั้น 
5) นายชินกร เพ็งอุ่น  ป.3-4  (เลขานุการ) 

 

งานทะเบียนนักเรียน การย้ายเข้า-ออก 
1)  นางสาวธิดารัตน์นวลนุกูล(ย้ายเข้าออก หัวหน้า 
2)  นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ าเงิน3)   
3)   นางสาวสุดารัตน ์นาคแท้ (ป.1-2 )  
4)  นางสาววริศรา  อินทร์รอด ป.3-4 
5)  นางพรชนก     โปตะวนิช (ปฐมวัย) 
6)  นางสาวเมทินี  ปานมณี  ( เลขานุการ ) 

 
 

งำนตดิตำมตรวจสอบงบประมำณ 
1)  นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด(หัวหน้า) 
2)  นางสาววริศรา      อินทร์รอด  
3)  นางสาวเมทินี      ปานมณี      
4)  นางสาวสุวิภา      เข็มมณฑา 
5)  นางสาวสุดารตัน์    นาคแท้(เลขาฯ) 

 

งำนฝ่ำยศิลป์  
1)  นางอัมพาพันธ์   ปานขาว ( หัวหน้า ) 
2) )นางสาวอัญชนา  งามเนตร 
3)  นางสาวอัญชสา   กลิ่นน้ าเงิน 
4)  นางประไพ  ขัยสมบัติ 
5)  นางเพ็ญนภา       บุญก่อน 
6)  นางสาวกนกวรรณ     มูลศร ี
7)  นางสาวกนกพร สิงห์โต    (เลขานุการ) 

 

งานอนามัยและสุขภาพโรงเรียน 
1)  นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ(หัวหน้า)   
2)  นางจินตนา   ปลื้มศรี   (ที่ปรึกษา )  
3)  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด  
4) นางสาวสุขุมาลย์ เจริญรัมย์  
5)  นางสาววริศรา     อินทร์รอด 
6)  หัวหน้าทุกสายชั้น 
7)  นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ าเงิน ( เลขาฯ ) 
  

 

งำนห้องสมดุ 
1) นางสาวสุวิภา  เข็มมณฑา (หัวหน้า) 

2) นางสาวอนจาลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
3) นางเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ ์
4) นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ ์ 
5) นางสาวสรัลพร บัวระภา 
6)นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย ์
7) นายสาววริศรา  อินทร์รอด(เลขานุการ ) 

 

งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 
1)  นางสาวสรัลพร บัวระภา(หัวหน้า)   
2)  นางประไพ ชัยสมบัติ  อนุบาล 
3)  นางสาววิมลรัตน์ สุขพุ่ม/เด็กพิเศษ 
4) )นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ าเงิน/เด็กพิเศษ  

5)  นางสาวกนกพร สิงห์โต  ( เลขาฯ ) 
  

 

ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่
1)  นายนพินธ์  บัวคล่ี               (หัวหน้า) 
2)  นายศิวากร  พรหมบุตร 
3)  นายชินกร    เพง็อุ่น 
4)  นางอัมพาพันธ์  ปานขาว 
5)  นางสาวกนกวรรณ  มูลศรี 
6)  นางสาวอัญชนา  งามเนตร 
7)  นางเพญ็นภา   บุญก่อน 
8)  นางอาภรณ์  ชาวสระไคร 
9)  นางนงลักษณ์  สังข์ทอง 
10) นายประทีป  วารีอากาศ      
11) นางสาวกนกพร  สิงห์โต       (เลขานุการ) 

 

งำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนเด็กพิเศษ 
1)  นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ (หัวหน้า) 
2)  นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
3)  นางสาวสรัลพร บัวระภา 
4)  นางสาววิมลรัตน์ สุขพุ่ม/ อนุบาล –ป.2 
5) ) นางพรชนก โปตะวะนิช   
6)  นางนพวรรณ  มูลณ๊    
7)  นางสาวอัญชสา  กล่ินน้ าเงินป.4-6 ( เลขาฯ ) 

 

กลุ่มงำนหลักของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวธิดำรัตน์  นวลสกุล 

งานทุนการศกึษา 
1.นางนพวรรณ     มูลณี  ( หัวหน้า ) 
2.นางปิ่นฤทัย        สีมี่ 
3.นางสาวนศิากร    ศรไสว 
4.นางสาวกนกพร   สิงโต  (เลขานุการ ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงสร้ำงและรำยละเอียดบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล 

 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
นางเพ่ิมพูน   โกสินทร์ประดิษฐ ์

นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
 

สภำนักเรียน 
คณะกรรมกำรนักเรียน 

เลขาฯงานวิชาการสายชั้นปฐมวัย 
นางพรชนก  โปตะวนิช 

เลขาฯงานวิชาการสายชั้นป.1-3 
นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 

 

เลขาฯงานวิชาการสายชั้นป.4-6 
นางสาวปิยมาภรณ์  เนืองฤทธ์ิ 

1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

นางจรวยพร  วีระเสถียร 
 

   1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 
 

1.10 การแนะแนว 
นางสาวสรัลพร  บัวระภา 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
นางนิตติยา  ศรีบูรพา 

 

  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
         นางจรวยพร  วีระเสถียร 
 

  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย 
  นางสาววริศรา  อินทร์รอด 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
นางสาวปิยมาภรณ์  เน่ืองฤทธ์ิ 

ที่ปรึกษางานบริหารวิชาการ 
นางจรวยพร  วีระเสถียร 

นางสาวอจารญา  ไพโรจน์เพชรา
ยุทธ 

 

งำนหัวหน้ำระดบัสำยชั้น 
1)  นางเพ็ญนภา บุญก่อน  สายชั้นปฐมวัย 
2)  นางอัมพาพันธ์  ปานขาว  สายชั้นป.1 
3)  นางสาวจินตนา  ปล้ืมศรี  สายชั้นป.2 
4)  นางเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ์สายชั้นป.3 
5)  นางสาวจรวยพร วีระเสถียร สายชั้น ป.4 
6)  นางสาวอัญชนา  งามเนตร สายชั้น ป.5 
8)  นางสาวสุวิภา เข็มมณฑษ  สายชั้นป.6  
 
 

งำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1)  นางสาววริศรา อินทร์รอด  /ภาษาไทย 
2)  นางจรวยพร  วีระเสถียร    / คณิตศาสตร ์
3)  นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์ /วิทยาศาสตร ์
4)  นางรานี    รอดเนียม     /สงัคมศึกษฯ 
5)  นำงสำวอจลญำ ไพโรจน์เพชรำยุทธ /สุขศึกษาฯ 
6)  นางอัมพาพันธ์  ปานขาว   /ศิลปะ 
7)  นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์/ภาษาต่างประเทศ 
8)  นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล /กอท. 
9)  นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด / พัฒนาผู้เรียน 

 

งำนประกนัคุณภำพภำยใน 
1)  นางจรวยพร  วีระเสถียร     ( หัวหน้า ) 
2)  นางสาวนิตติยา     ศรีบูรพา  ป.5-6 
3)  นางเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ์ ป.1-2 
4)  นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์ ป.3-4 
5)  นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ 
6)  นางพรชนก         โปตะวนิช (ปฐมวัย) 

7)  นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์ ( เลขานุการ) 
 

งานอาหารกลางวันนักเรียน 
1)  นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์ (หัวหน้า)   
2)  นางจรวยพร  วีระเสถียร ( ที่ปรึกษา) 
3)  นางสาวราน ี  รอดเนียม ( ที่ปรึกษา) 
4) )นางสาวนิตติยา ศรีบูรพา 

6)  นายศวิากร  พรหมบุตร  
7)  นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์  
8) นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ  
9)  นางสาววริศรา  อินทร์รอด 
10) นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
11) นางสาวอัญชนา  งามเนตร 
12) นางเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ์ 
13)นางสาวสุวิภา  เข็มมณฑา ( เลขาฯ) 

งานสรุปวดัและประเมินผลกจิกรรม 
1) นางสาวอัญชนา  งามเนตร ( หัวหน้า ) 
2) นางอาภรณ์  ชาวสระไคร  
3) นางสาวกนกพร      สงิห์โต     
4) นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี      
5) นางสาวนศิากร  ศรีไสว      (เลขานุการ) 

 

งานวิถึพุทธวถิีไทย 
1)  นางเพ็ญนภา  บุญก่อน(หัวหน้า)   
2)  นางสาวรานี รอดเนียม  
3)  นาสาวอภิรตรี  ทรัพยประวัติ  
4)  นางอัมพาพันธ์   ปานขาว 
5)  นางสาวอัญชสา  กล่ินน้ าเงิน (เลขาฯ)  

 

งานสิ่งแวดล้อม 
1)  นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธ์ิ ( หัวหน้า ) 
2)  นายชินกรณ์  เพง็อุ่น 
3)  นางพรชนก  โปตะวนิช (อนุบาล) 
4)  นายสุรเชษฐ์  โพธ์ิอ่อน 
5)  นางปิ่นฤทัย  สีมี ่ (ป.4-6)  
6)  นางวริศรา   อินทร์รอด  (ป.1-3) เลขานุการ 
 

 



 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
นางเพิม่พูน  โกสินทร์ประดิษฐ์ 

1.๑๓ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

นางนพวรรณ  มูลณี 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ 
นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ 

หัวหน้าการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นางสาวธิดารัตน์   นวลนุกูล 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
นางอัมพาพันธ์  ปานขาว 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

(อังกฤษ) 
นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 

 

1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

นางอาภรณ์   ชาวสระไคร 
 

1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

นางสาวธิดารัตน์   นวลนุกูล 
 

1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

นางสาวปิยมาภรณ์  เนืองฤทธ์ิ 
 

1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

นางสาวรานี  รอดเนียม  

1.9 การนิเทศการศึกษา 

นางสาวจรวยพร  วีระเสถียร 

1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

      นางจรวยพร  วีระเสถียร 
 

 
 

1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
นายศิวากร  พรหมบุตร หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 
แนะแนว   นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
ลูกเสือ      นายศิวากร  พรหมบุตร 
ชุมนุม      นางสาวรานี   รอดเนียม 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาฯ 
นางสาวรานี    รอดเนียม 

1.๕ การพัมนากระบวนการเรียนรู้ 
นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

นางสาวรานี  รอดเนียม 



 
 

โครงสร้ำงและรำยละเอียดกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

นางอาภรณ์  / นางสาววิไลลักษณ์ 
 

2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
นางสาววิไลลักษณ ์/นางสาวสุดารัตน์ 

 

2.19 การน าเงินส่งคลัง 
นางสาวรานี /นางสาววิไลลักษณ์ 

 

2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

นางอาภรณ์  / นางสาววิไลลักษณ์ 

2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

      นางสาววิไลลักษณ์ / นางอาภรณ ์

2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นางสาวรานี / นางสาววิไลลักษณ์ 

  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

  นางจรวยพร /นางสาวกนกพร 
 

 
 

2.11 การวางแผนพัสดุ / ครุภัณฑ ์

นางอาภรณ์ / นางสาวสุวิภา/ 
นางสาววริศรา/ 

นางสาวกนกวรรณ 
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมกา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

นางอาภรณ์ /นางสาววริศรา 
 

2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

นางสาวสุวิภา / นางสาววริศรา 
 

2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ 

นางอาภรณ์  ชาวสระไคร ้

2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
นางสาวรานี /นางอาภรณ์ 

 

2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
นางสาวรานี /นางสาววิไลลักษณ์ / 

นางสาวสุดารัตน์ 
 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

 

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

นางสาวรานี / นางสาววิไลลักษณ์ 
 

 

2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

นางสาวรานี  รอดเนียม 
 

2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

นางจินตนา/นางสาวสุวิภา   

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 

 

2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 

นางสาวรานี /นางสาววิไลลักษณ์ 

ประธานคณะกรรมการ 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล 

 

เลขาฯงานบริหารงบประมาณ 
นางสาวสุดารัตน์   นาคแท้ 

สภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน 

ที่ปรึกษางานบริหารงานงบประมาณ 
นางสาวรานี  รอดเนียม 

 



 
 

 
 
 
 

 
โครงสร้ำงและรำยละเอียดกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 การจัดหาพัสดุ 
นางอาภรณ์ / นางสาวสุวิภา/นางสาววริศรา 
 
 

 

2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

นางสาวสุดารัตน์ / นางสาวสุวิภา 

  2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
 

นางสาววิไลลักษณ ์/นางอาภรณ์ / 
นางสาวสุดารัตน์ 

3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
นางอัญชนา   งามเนตร 

 

3.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

 
 

3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู 
นางอัญชนา งานเนตร  

 

3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      นางอัญชนา งานเนตร  
 

3.5 การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

นางอัญชนา งานเนตร  
 

3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

นางสาวพิทยา  อิสสระกุล 
 

 
 
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

นางอัมพาพันธ์    ปานขาว 
นางสาววริศรา/ 

นางสาวกนกวรรณ 3.12 การออกจากราชการ 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

 

3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอัมพาพันธ์  ปานขาว 

3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา 

 

3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นางชญาภรณ์  ประกอบผล 
 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

 

3.8 การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

นางอัญชนา   งามเนตร 
 

3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

หัวหน้าบริหารงานบุคลากร 
นางอัญชนา   งามเนตร 

 

3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา 

นางชญาภรณ์  ประกอบผล 

ประธานคณะกรรมการ 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล 

 

เลขาฯงานบริหารบุคลากร 
นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา 

สภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงและรำยละเอียดกำรบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

นางสาวกนกพร  สิงห์โต 
 

4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

นางจินตนา   ปลื้มศรี 
 

4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
นางสาวสรัลพร  บัวระภา 

และครูสายชั้นป.1 
 

 
 
4.11 การรับนักเรียน 

นางสาวสรัลพร /นางสาวธิดารัตน์/
นางสาวเมธินีและครูสายชั้นป.1/อนุบาล 

 
นางสาววริศรา/ 

นางสาวกนกวรรณ 

4.15 การทัศนศึกษา 
นางจินตนา/นางจรวยพร  

4.16 งานกิจการนักเรียน 
นายสุรเชษฐ์ /นางสาวปิยมาภรณ ์

 

4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
นายชินกร/นางสาวกนกพร/ 

นางสาวกนกวรรณ 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

 

4.8 การด าเนินงานธุรการ 
นางสาวดารุณี  ภิรมย์สุข 

 

4.9 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

นายนิพนธ์  บัวคลี่ 

ที่ปรึกษางานบริหารงานทั่วไป 
นางจินตนา  ปลื้มศรี 

4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาศึกษา 

นางจินตนา /นายสุรเชษฐ์ 

ประธานคณะกรรมการ 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล 

 
 

เลขาฯงานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวนิศากร  ศรีไสว 

สภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

 

3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 

นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา 
 
 

3.14 การจัดท า บญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกบั
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

นางอัญชนา  งานเนตร 
 
 

 

3.6 การลาทุกประเภท 
นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา 

 

 

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นางอัญชนา งานเนตร  

 

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
นางสาวสรัลพร  บัวระภา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกรอบสำม 
 ๑1.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
สมวัย 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา  

    
 

4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     นางจินตนา/นางสาวสรัลพร 

4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

นางสาวรานี/นายสุรเชษฐ์    
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 
 

4.12 การเสนอคามเห็นเก่ียวกับเร่ืองการ
จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

นางรุ่งสรุีย์  สิงหราช 
 

4.13 การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

นายสุรเชษฐ์   โพธ์ิอ่อน 
 

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
นางจินตนา  ปลื้มศรี  

 
 

 

4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
นางรุ่งสรุีย์   สิงหราช 

 

 

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล 

4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
      นางอาภรณ์/นางจรวยพร 

4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

นายสุรเชษฐ์ /นางสาวปิยมาภรณ์/ 
หัวหน้าสายชั้น 

 



 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

    

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา  

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๒.๕๐  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับดี 
ได้รับการรับรอง 

 ๑1.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตัวบ่งช้ีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี        

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์  

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น         

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา    

     



 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่ งช้ี ท่ี  ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิ เศษเพื่ อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๑.๓๕   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับดี 
ได้รับการรับรอง 

 

๑1.๓ ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกภำยนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำโดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
  จุดเด่น 
  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกาย  อารมณ์สังคมอยู่ในเกณฑ์ดี  กล้าแสดงออก มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมผู้เรียน  มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัย  ช่ืนชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา  และนันทนาการ 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิปริญญาตรี  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ์
และมีความมุ่งมั่น  อุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนครูมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพรู้เป้าหมายของ
การจัดการศึกษาและหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีครอบคลุมภารกิจมอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมมีการ
วิเคราะห์องค์กร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนนิเทศภายในโรงเรียน   มีการติดตามผลและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องบริหารงานโดยมุ่งเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคล  โดยมุ่งเน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน 
  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนในเขตบริการและชุมชนใกล้เคียงให้ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระดับท่ีดี  นิยมน าบุตรหลานมาเข้าเรียนท าให้ได้รับความร่วมมือในการพัฒนางานทุก ๆ ด้านอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีผู้อุปการะโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดใหญ่  มีความ
มุ่งมั่นและต้ังใจให้การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน  ท าให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมี



 
 

ประสิทธิภาพมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท่ีหลากหลายซึ่งท าให้โรงเรียนสามารถน ามาใช้จัดการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี   องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดมีรายได้สูง  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ได้มาก 
  จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ     และ
การคิดแบบองค์รวม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 
  ครูผู้สอนมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
  นิเทศและติดตามผลให้ท่ัวถึงและต่อเนื่องประสานงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ให้มากท่ีสุด  ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ใฝ่รู้และ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาสามารถท าให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิต  มั่นใจในตนเอง  มีความเป็นไทยและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามจุดเน้นและ
จุดเด่น 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีองค์ความรู้ความสามรถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นใน
การท างาน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนการบริหารจัดการแนวใหม่  ท าให้
เป็นสถานศึกษาต้นแบบหนึ่งโรงเรียนหนึ่งต าบล  การบริหารจัดการด้านวิชาการ  มีการผลิต  การสร้างและใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ด้านงบประมาณ  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินทุกประเภทได้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ  ด้านบุคลากร  มีการวางแผนอัตราก าลัง  จัดสรรต าแหน่งต่างๆ  เหมาะสมรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ด้านบริหารงานท่ัวไป   มีการวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการศึกษา  
พัฒนาระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีทางการศึกษา   ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  พัฒนาอาคาร  
สถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม  ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล  โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
สรุป จุดเด่น   จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
จุดเด่น 

  -  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์สังคมอยู่ในเกณฑ์ดี  มีความกล้าแสดงออกมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมผู้เรียนมีนิสัยรักการ
ท างาน  สามารถพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  อีกท้ังท างานร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การฝึก  วิเคราะห์สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ สามารถเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 



 
 

มีการริเริ่มและพัฒนาส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ สรุปความคิดรวบยอดได้และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
อีกท้ังสามารถน าเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความรู้และทักษะใน
การส่ือสารผ่านการพูด  เขียน  น าเสนอได้ด้วยวิธีต่าง ๆ  รักการอ่าน  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายใน 
ภายนอก และชอบมาโรงเรียนผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  
ช่ืนชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา  และนันทนาการครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
วุฒิปริญญาตรี  มีความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ์และมีความมุ่งมั่น  อุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 
   -  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕6๑ เป็นอย่างดี 
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพ   รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
จัดหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นความส าเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีข้อมูลมาใช้ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

              -  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีครอบคลุมภารกิจมอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมมีการวิเคราะห์องค์กร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนนิเทศภายในโรงเรียน  มีการติดตาม
ผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องบริหารงานโดยมุ่งเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคล   โดยมุ่งเน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โดยจัดให้มีการพัฒนาให้มีสถานท่ีท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก เน้นการจัดอาคารสถานท่ีให้
สะอาดสวยงามและร่มรื่น ท าให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีมีบรรยากาศของความร่วมมือของชุมชน มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาท่ีสามารถดูได้ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  จากสภาพสถานศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สะอาด  ร่มรื่น ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนบุคลกา
กร  มีบุคลิกภาพ / มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลท่ัวไป  มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับ
จากต้นสังกัดในการปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญ  และเป็นคณะท างานในการประเมินเกี่ยวกับการเล่ือนวิทยฐานะครู
ช านาญการมีความรักหน่วยงานศรัทธาในวิชาชีพมีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการปฏิบัติภารกิจให้เสร็จส้ินทุกกิจกรรม 
/ โครงการ  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 
  -  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนในเขตบริการและชุมชนใกล้เคียงให้ความไว้วางใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในระดับท่ีดี  นิยมน าบุตรหลานมาเข้าเรียนท าให้ได้รับความร่วมมือในการพัฒนางานทุก ๆ 
ด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีผู้อุปการะโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดใหญ่  
มีความมุ่งมั่นและต้ังใจให้การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน  ท าให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่น
และมีประสิทธิภาพมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท่ีหลากหลายซึ่งท าให้โรงเรียนสามารถน ามาใช้จัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดีองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดมีรายได้สูง  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน



 
 

ในด้านต่าง ๆ ได้มากโรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีโรงงาน และหน่วยงานต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  จุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑. ต้องพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทุกภาคส่วน   
  ๒. ต้องพัฒนานาครูให้จัดดารเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Learning  by doing) โดยการท าโครงการ (Project  based  learning)       บูรณาการด้วย
เทคโนโลยีวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 

  ๓. ต้องการนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและพัฒนา  ให้มีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ๒๕๕๑ โดยการใช้กระบวนการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
 
 
12. ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษาปีการศึกษา2559-
2550 
 
ปีการศึกษา 2559-2560 
 
ที ่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบ 

1. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม  
  
 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนักอ่าน
ข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ช้ัน ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนักอ่าน
ข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ช้ัน ป.1-ป.6 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนักอ่าน
ข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ช้ัน ป.1-ป.6 
ระดับชาติ 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบ 
2. ด.ญ.นัฐชา บุญกัน 

  
 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรูร้ะดับช้ัน ป.1-ป.
6ระดับเขตพื้นท่ี 

  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดับช้ัน ป.1-ป.6 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมการศึกษาครั้งท่ี  66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

3. ด.ช.จีระศักดิ์     กรนุ่ม 
ด.ช.ณัฐนันท์     สังฆพันธ ์
ด.ช.ธิติพันธ์     ศรีวิลัย 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.4-ป.
6 ระดับเขตพื้นท่ี 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่ม
เล็กประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมการศึกษาครั้งท่ี 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

4. ด.ญ.ศิราพร ยกย่อง  
ด.ญ.สุนารี ข าอ่อน  
ด.ญ.ธนาภรณ์ สุขเรือง  
ด.ญ.ณัฐพร โพธิ์พุฒ  
ด.ญ.นัยนา เกตุแก้ว  
ด.ญ.เกวลิน       เพ็งจันทร์ 
ด.ช.ชินวัฒน์ ช่ืนเกษร  

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการเต้นหางเครื่อง
ประกอบเพลงประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.4-ป.
6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบ 
5. ด.ญ.ภัณฑิลา แก้วใหญ 

ด.ญ.กัญจนพร ขุนกลาง  
ด.ญ.วสุนันท์ รัดน้ าหิน 
ด.ช.นภัสกร รอดเนียม 
ด.ช.นครินทร์ แก้วสุวรรณ 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
คุณธรรมระดับช้ัน ป.4-ป.6 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกงานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  
66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

6. ด.ญ.ธนพร สุทธิโสม  
ด.ญ.จริยาภรณ์ ภูนภา  
ด.ญอริสา นาคศรี 
   
    

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับช้ัน ป.4-
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1  
 
 
 

7. ด.ญ.ดวงฤดี เสนีย์  
ด.ญ.กัญญาณัฐ ศรีทองเจือ 
ด.ญ.ณัฐธิดา นิมมาน
สุวรรณ    
    

"ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน
จัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับช้ัน ป.4-ป.
6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 

8. ด.ญ.อนุสรา เปียขาว  
ด.ญ.รัตติกาล กุลานุวัติ 
   
   
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด
แบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครัง้ที่  
66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1  

9. ด.ญ.ศศิวิมล กรนุ่ม  
ด.ญ.นาง สุขประเสริฐ
    
   
  

"ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

10 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ โตแจ้ง  
ด.ช.ดนุพล ศรีกวนชา
    
   
  
    

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1  
 



 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบ 
11. ด.ญ.ฟ้ารุ่ง ข้อเพชร 

ด.ญ.ชมพูนุช รุ่งเรือง  
ด.ช.รัฐวุฒิ คงสิงห์  
ด.ญ.ทัศนีย์ ช่ืนเกษร  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับช้ัน 
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1  

12. ด.ญ.ณัฐพร โพธิ์พุฒ  
ด.ช.ปัญจพาณ์ โตเป้า 
   
   
  
    

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดับช้ัน ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

13. ด.ญ.กมลพรรณ หอมกล่ิน 
ด.ญ.ทาริกา ยิ่งอร่าม 
   
   
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(presentation) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

14. ด.ช.ปพน มีเจริญ  
ด.ช.เทพพิทักษ์ สาติ 
   
   
  
    

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างหนังสือเล่ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับช้ัน ป.
4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1  
 

15. ด.ญ.ขวัญฤทัย เหรียญปรีชา 
ด.ญ.นิภาวรรณ ยวงใย 
   
   
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหารน้ าพริกผักสด เครื่องเคียง 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี  66 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

16. ด.ญ.วิมลพรรณ อุทจักร  
ด.ญ.สุพิชญา  ทรัพย์สวัสด์ิ
    
   
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
การสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ กระดาษ 
ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

17. ด.ญ.พลอยงาม กสิกิจ  
ด.ช.ประดิพัทธิ์ มะโนแจ่ม
    
   

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครัง้ที่  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 



 
 

66 ประจ าปีการศึกษา2559 

ที ่ ช่ือ-สกุล รางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบ 
18. ด.ญ.เม ค าลา  

 
   
  
    

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.
1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี  66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

  

ปกีารศึกษา 2560 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

1.  ด.ญ.นาง  สุขประเสิรฐ 
ด.ญ.สุภิสรา  พูนเหลือ 
ด.ญ.โชติกา  แถกระโทก 
 

 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว 
หวาน เพื่อสุขภาพระดับช้ัน ป.4 - ป.6 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว หวาน เพื่อ
สุขภาพระดับช้ัน ป.4 - ป.6 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

2. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ

แข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  
 



 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

3. ด.ช.ชินวัฒน์  ช่ืนเกษร 
ด.ช.ณฐนน  ศรีคง 
ด.ญ.นัยนา  เกตแก้ว 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ

แข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.
4-ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4. ด.ญ.นัฐชา  บุญกัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกงานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

5. ด.ช.รณชัย  ดวงชานนท์ 
ด.ช.วิษณุ  แซ่โป่ว 
ด.ช.อลงกรณ์  พรมอวน 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นท่ี 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภท
บายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับภาค
กลางและภาค 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 



 
 

6. ด.ช.ชัยสิทธิ์  จึงชนินทร์กุล  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6ระดับ
เขตพื้นท่ี 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ

แข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ระดับภาคกลาง
และภาค 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

7. ด.ช.ณัฐพงษ์  น้อยหมอ 
ด.ช.สิทธิพงษ์  ทรงสวัสด์ิ 
ด.ช.อภิชัย  พึ่งเสือ 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี 

 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ป.4-ป.6ระดับภาคกลางและภาค 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

8. ด.ญ.จารุวรรณ  อินสม 
ด.ญ.นิษาชล  ก่ าม่วง 
ด.ญ.พลอยทิพย์  ผิวเงิน 
ด.ญ.ศิริภัสสร  ถาวร 
ด.ญ.เพชรดา  ซาล่อน 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-
ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  
67 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

9. ด.ญ.กัญจนพร  ขุนกลาง 
ด.ญ.ธนาภรณ์  ทรัพย์
ประเสริฐ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ท่ี 1การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  

 

10 ด.ช.ปุณยวีร์  อินทพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ท่ี 1การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6ระดับเขตพื้นท่ี งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1  
 



 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
11. ด.ญ.นัยนา  เกตแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ

ท่ี 1การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.
1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งท่ี  67 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1  

12. ด.ญ.นรินทร   สุทธิโสม 
ด.ญ.อัฟซะ   มูฮัมหมัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.1-ป.
3 ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  
67 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 

13. ด.ญ.กษมา    ทรัพย์เกิด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.1-ป.
3 ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  
67 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 

14. ด.ช.สรวิชญ์   วอเพ็ชร 
ด.ช.สุรศักดิ์   เธียรประดับสุข 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation)  ระดับช้ัน ป.4-ป.6ระดับ
เขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1  
 

15. ด.ญ.การะเกด  พฤฒามาตย์ 
ด.ญ.สุภาพร   นาคศรี 
ด.ญ.อัจฉรา   โพธิ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันจัดสานไม้ไผ่ ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 

16. ด.ญ.ณัฐชา    บุญมี 
ด.ญ.มานิดา    ศรีวรรณะ 
ด.ญ.มีนา   สวัสดีพุทธา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

17. ด.ญ.กานต์ธิดา    เสนาเสนาะ 
ด.ญ.นัฐชานันท์    บุญเนียม 
ด.ญ.อภิญญา   ตุ่มหนแย้ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการปั้นดินน้ ามัน ระดับช้ัน ปฐมวัย 
ระดับเขตพื้นท่ี งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

18. ด.ญ.ธริตญา   ป้องศรี 
ด.ญ.วรรณวิสา   แตงทอง 
ด.ญ.เกตุภา   จันทนา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับช้ัน ปฐมวัย ระดับเขตพื้นท่ี งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 
 



 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
19. ด.ช.กฤติพงษ์  เหง้าบุญมา 

ด.ญ.ณัฐพร   โพธิ์พุฒ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน ป.1 – ป.6ระดับเขตพื้นท่ี งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

20. ด.ช.ธนพงษ์   อังสุกราน 
ด.ช.ราเชนท์   เกตุแก้ว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ 
เขต 1 
 

21 ด.ญ.อรวรรณ   นวลงาม 
ด.ญ.วารีรัตน์   โพพะลาย 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดันท่ี 2 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับช้ันป.4 – ป.
6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

22. ด.ญ.กัญจนพร   ขุนกลาง 
ด.ญ.ธนาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดันท่ี 2 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

23. ด.ญ.นพมาศ  โพธิสมบัติ 
ด.ญ.รัตติกาล  กุลานุวัติ 
ด.ญ.ณัฐิดา   นิมมานสุวรรณ 
ด.ช.นภัสกร   รอดนิ่ม 
ด.ช.นครินทร์  แก้วสุวรรณ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดันท่ี 3 
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์
ชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับช้ันป.4 – ป.6  
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปกีารศึกษา 2561 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 

1. ด.ญ.จารุวรรณ  อินสม 
ด.ญ.นิษาชล  ก่ าม่วง 
เด็กหญิงพลอยงาม  กสิกิจ 
เด็กหญิงพลอยทิพย์  ผิวเงิน 
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถาวร 

 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.
6  ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

2. ด.ช.ธิเบตศ์  เปรี่ยมสุข 
 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  ป.1-ป.6  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย  ป.1-ป.6  ภูมิภาค: ภาคกลาง
และภาคตะวันออก  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

3. ด.ช.วรกนก  ไทยสมบูรณ์ 
ด.ญ.สิรินทิพย์  เนตรประดิษฐ์ 
ด.ญ.อพิมล  ทองดี 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ป.4-ป.6  ภูมิภาค: ภาคกลางและภาค
ตะวันออก  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 



 
 

4. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์  ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขันนัก
อ่านข่าวรุ่นเยาว์  ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  ป.1-ป.6  ภูมิภาค: 
ภาคกลางและภาคตะวันออก  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 

  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

5. ด.ญ.นัยนา  เกตแก้ว  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์  ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุน่เยาว์  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ป.1-ป.6  ภมูิภาค: ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 

  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

6. ด.ช.ชินวัฒน์  ช่ืนเกษร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา              
ป.1-ป.6  ภูมิภาค: ภาคกลางและภาค
ตะวันออก  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 



 
 

2561  
7. ด.ญ.นัฐชา  บุญกัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6 ภูมิภาค: ภาคกลาง
และภาคตะวันออก  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

8. ด.ช.รณชัย  ดวงชานนท์ 
ด.ช.วิษณุ  แซ่โป่ว 
ด.ช.อลงกรณ์  พรมอวน 

 

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์
งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 1  กิจกรรมการแข่งขันการ
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 ภูมิภาค: ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 

  
 ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

9. ด.ญ.บุญยาพร  บัวบิน 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  



 
 

10. ด.ญ.ชนาภา  ทิพวัตร 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

11. ด.ญ.พลอยชมพู  ค าหลง 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

12. ด.ญ.เม  ค าลา 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

13. ด.ญ.เบญจพร  เกษรพิกุน 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

14. ด.ญ.ชิดชฎา  อาร้อน 
ด.ญ.ปุณยาพร  เดชครบุรี 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ 
บท) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

15. ด.ญ.นรินทร  สุทธิโสม 
ด.ญ.ฮัฟซะ  มูฮัมหมัด 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)                       
ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา                   
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

16. ด.ญ.ชมพูนุช  รุ่งเรือง 
ด.ญ.พรเพ็ญ  ราชราชา 
ด.ช.วันเฉลิม  บังศรี 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้  ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

17. ด.ญ.กัญญาณัฐ  ปั้นศักดิ์ 
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง  ข้อเพชร 
ด.ญ.รัตติยากร  สงกิจกูล 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง  ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

18. ด.ช.ณัฐพงษ์  พงษ์อาภร 
ด.ญ.ณัฐพร  คูณค้ า 
ด.ญ.บุษกร  แจ่มคล้าย 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

19. ด.ญ.ธัญญาพร  ปุ่นจาด 
ด.ญ.นุชจรีภรณ์  แซ่ล้ี 
ด.ญ.พิมวิมล  พาเจริญ 
ด.ญ.ศิลปิน  แช่มอุษา 
ด.ญ.อารียาห์  แฮค า 
 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

20. ด.ญ.พชรพร  พยัคฆ์มีธรรม 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

21. ด.ญ.พนิดา  วิฑูรย์ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

22. ด.ญ.นันทนันท์  อินทรชิต 
ด.ช.นิพัฒน์  เสนอกลาง 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย  ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

23. ด.ช.อธิปปัติย์  จาเปา 
ด.ญ.เจนจิรา  นันทะแพทย์ 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

24.   ด.ญ.ธนัชพร  แพทย์รัตน์ 
ด.ช.อธิปปัติย์  จาเปา 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา             
ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

25.  ด.ญ.ณัชชา  วันทาวงค์ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

26.  ด.ช.ประดิพัทธ์  มะโนแจ่ม 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

27. ด.ญ.เม  ค าลา 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

28. ด.ช.ณัฐวุฒิ  คงสิงห์ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภท
ชาย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

29. ด.ญ.เม  ค าลา  
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

30. ด.ญ.พลอยชมพู  บุญแฟง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

31. ด.ช.เมธาสิทธิ์  ทุมมี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

32. ด.ญ.ธิดา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

33. ด.ช.ธราเทพ  ยูรสงค์ 
ด.ช.ปราการ  รัดน้ าหิน 
ด.ช.ภานุพงศ์  พรประเสริฐ 
ด.ช.ศกุลวัฒน์  รัตนผาสุก 
ด.ช.เปรมินทร์  อินทพันธ์ 
ด.ช.ไชยวัฒน์  ชมจันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันการผูกเงื่อน  เดินทรงตัวและโยนบอล 
ป.1-ป.3  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

34. ด.ญ.รุ้งลดา  พวกอนันต์ 
ด.ช.อโนชา  สุขพุ่ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

35. ด.ช.ภูริ  จุลกระเศียร 
ด.ช.วรายุส  มีคุณ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

36. ด.ช.สรวิชญ์  วอเพ็ชร 
ด.ช.สุรศักดิ์  เธียรประดับสุข 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

37. ด.ญ.สุภาภรณ์  นาคศรี 
ด.ญ.สุภาวิตา  โพธิทักษ์ 
ด.ญ.อัจฉรา  โพธิ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

38. 
 

ด.ช.พลพิพัฒน์  ศรีรัตนะ 
ด.ญ.ภัทรวรรณ  บุญเฟื่องฟ ู
ด.ญ.เบญจมาศ  แก้วแกม
จันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

39. ด.ญ.ชนกสุดา  ศรีประพันธ ์
ด.ญ.ธนภรณ์  เข็มทอง 
ด.ญ.นภัส  บูรณศิริ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดแปรรูปอาหาร  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

40. ด.ญ.พีรยา  แซ่ล้ิม 
ด.ญ.ภคพร  แก้วศักดิ์ 
ด.ญ.เพ็ญศศิกร  ดีเชย 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ                              
ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

41. ด.ช.ชินวัตร  ไกลชน 
ด.ช.ปรีดิพัทธ์  พันธ์เดช 
ด.ญ.สุภัค  แสดงวุฒิ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

42. ด.ญ.กชวรรณ  มณฑา 
ด.ญ.ณิศรา  ทองกัลยา 
ด.ช.ศรัณยพัชร์  เกษประดิษฐ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

43. ด.ช.คมสัน  วุฒิชิต 
ด.ญ.ปาริชาติ  อ้นโต 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา           
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

44. ด.ช.กันต์ธีร์  พลพิจารณ์ 
ด.ญ.ชญาณี  ยิ้มละมูล 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้           
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 



 
 

45. ด.ช.ปฏิภาณ  ขันทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้             
ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

46. ด.ช.ชัยสิทธิ์  จึงชนินทร์กุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภท
นักเรียนออทิสติก  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

47. ด.ญ.ณัฐพร  โพธิ์พุฒ 
ด.ญ.ธนภรณ์  สุขเรือง 
ด.ญ.เกวลิน  เพ็งจันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภท
บายศรีปากชาม  ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  
 

 
สรุปการสอบ Onet  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สรุปรวม 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.64 36.20 41.61 34.97 40.16* 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.06 39.02 40.58 41.06 42.43 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 37.93* 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79* 
 
            คะแนนเฉล่ียโดยสรุปรวมของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับสพฐ.  และระดับประเทศ         
โดยคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าระดับประเทศมี 2  วิชา ได้แก่ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่า 
ระดับสพฐ.มี 3  วิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ส่วนวิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 
ทุกสังกัดได้แก่  วิทยาศาสตร์ 
 



 
 

สรุปกำรสอบ O - Net ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สรุปรวม 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๖.๕๖ ๒๙.๘๓ ๔๒.๐๕ ๓๖.๕๓ ๔๑.๒๔* 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๕๘ ๓๙.๘๑ ๔๑.๒๕ ๔๓.๙๔ ๔๕.๙๐ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ๕๔.๕๘ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ ๔๑.๑๓* 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ ๔๓.๑๔ 
 

คะแนนเฉลี่ยสรุปโดยรวมของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.   โดยคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศ 
มี ๒ วิชา ได้แก่ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ.มี ๓ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัดได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

 
ผลงานของผู้บริหารและสถานศึกษาปี  2558-2562 

1. โล่เกียรติยศได้รับการรับรองความยั่งยืนตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2559 ของ
สพป.สป. 

1  เมื่อวันท่ี 5  กันยายน  2559 
 ๒. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจ าปี  2560 เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  2560 จากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ
ขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสู๔ตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 
I-Classroom  เมื่อวันท่ี 1  ธันวาคม  2560 จาก เลขาธิการสพฐ.และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 
 ๔. สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติใช้และพัฒนาการของ 
สพป.สป1 
เมื่อวันท่ี 9  มกราคม  2561 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา เมื่อวันท่ี  16  กันยายน 2560 โดยสพป.สป.1 
 6.สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  เมื่อวันท่ี 2  
พฤษภาคม  2560 จากสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. สถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียร้อยละวิชาภาษาไทยของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  พัฒนาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 4  ปี ของการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( O-net ) ปีการศึกษา 2556-2559 จาก 
สพป.สป.1 ให้ไว้เมื่อวันท่ี  22  พฤษภาคม  2560 
 ๘. สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( O-net )โดยมีคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับประเทศอยู่ในอันดับท่ี 10  ของสพป.สป.1 ให้ไว้เมื่อวันท่ี   26  เมษายน  2559 โดย สพป.สป.1 
 9. สถานศึกษาผ่านการรับรอง”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  2556-2558  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 10. สถานศึกษาผ่านการประเมินรอบท่ีสอง”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  2559-2561  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 



 
 

 11. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนผลการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับสูงมาก ของ สพป.สป.1  
เมื่อวันท่ี 15  มีนาคม  2562 
 12. สถานศึกษาผ่านการประเมินรอบท่ีสอง”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  2559-2561  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 ๑๓.สถานศึกษาผ่านการรับรองการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ระดับ  1  ดาวจากสพป.สป.1   
เมื่อวันท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน  2561 
          14. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 

2561 
  มีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 
          15. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 

2561 
  มีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยร้อยละ 56.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ ๒๕61 

 
จากการจัดกิจกรรม/ โครงการ  ต้ังแต่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖2 ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๕ ๑๑ ๕ ๕ ๗ ๓ ๙ ๑๖ ๓๙ 64 75.29

คณิตศาสตร์ ๙๕ ๑๑ ๖ ๑ ๒ ๙ ๕ ๑๓ ๔๘ 66 77.65

วิทยาศาสตร์ ๙๕ ๑๑ ๔ ๘ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๑๑ ๑๑ 41 48.24

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๙๕ ๙ ๔ ๖ ๑๑ ๒๔ ๑๙ ๑๕ ๗ 41 48.24

ประวัติศาสตร์ ๙๕ ๙ ๕ ๒ ๖ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๒๖ 58 68.24

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๕ ๙ ๒ ๐ ๒ ๕ ๗ ๓ ๖๗ 77 90.59

ศิลปะ ๙๕ ๘ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑ ๓ ๘๑ 85 100.00

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๕ ๑๐ ๑ ๒ ๕ ๖ ๑๕ ๑๕ ๔๑ 71 83.53

ภาษาอังกฤษ ๙๕ ๑๑ ๑ ๓ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๒๗ 55 64.71

ภาษาไทยเสริม ๙๕ ๑๑ ๔ ๔ ๖ ๒๑ ๖ ๑๗ ๒๖ 49 57.65

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป



 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๘๙ ๒ ๓ ๒ ๑๓ ๘ ๖ ๑๐ ๔๕ 61 62.89

คณิตศาสตร์ ๘๙ ๒ ๑๐ ๕ ๓ ๑๗ ๑๗ ๑๕ ๒๐ 52 53.61

วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๑ ๘ ๑๒ ๒๘ ๒๐ ๑๓ ๖ ๐ 19 19.59

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๘๙ ๒ ๐ ๔ ๙ ๑๓ ๒๒ ๑๑ ๒๘ 61 62.89

ประวัติศาสตร์ ๘๙ ๒ ๐ ๔ ๑๖ ๒๒ ๑๗ ๙ ๑๙ 45 46.39

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๙ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๗๘ 86 88.66

ศิลปะ ๘๙ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒๗ ๕๒ 87 89.69

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๙ ๒ ๑ ๒ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๓๕ 65 67.01

ภาษาอังกฤษ ๘๙ ๒ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗ 41 42.27

ภาษาไทยเสริม ๘๙ ๒ ๑ ๔ ๕ ๕ ๑๐ ๘ ๕๔ 72 74.23

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย 96 3 11 13 18 17 9 7 18 34 35.42

คณิตศาสตร์ 96 3 13 19 16 17 11 6 11 28 29.17

วิทยาศาสตร์ 96 3 6 11 14 19 20 14 9 43 44.79

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

96 2 0 4 5 17 16 18 34 68 70.83

ประวัติศาสตร์ 96 2 0 5 9 18 19 25 18 62 64.58

สุขศึกษาและพลศึกษา 96 0 1 0 1 0 18 17 60 95 98.96

ศิลปะ 96 2 0 2 6 9 20 18 39 77 80.21

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 96 3 0 0 13 15 15 24 26 65 67.71

ภาษาอังกฤษ 96 3 24 15 13 12 13 9 7 29 30.21

ภาษาไทยเสริม 96 3 4 6 11 10 9 19 34 62 64.58

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๖ ๑ ๒ ๐ ๖ ๑๒ ๒๒ ๑๘ ๓๕ 75 78.13

คณิตศาสตร์ ๙๖ ๑ ๓ ๑๗ ๑๑ ๑๐ ๑๔ ๑๒ ๒๘ 54 56.25

วิทยาศาสตร์ ๙๖ 1 ๓ ๑๕ ๒๑ ๒๔ ๘ ๑๒ ๑๒ 32 33.33

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๙๖ ๑ ๐ ๘ ๒๓ ๒๔ ๒๖ ๙ ๕ 40 41.67

ประวัติศาสตร์ ๙๖ 1 0 ๐ ๐ ๙ ๒๒ ๒๖ ๓๘ 86 89.58

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓๒ ๖๐ 95 98.96

ศิลปะ ๙๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๘ ๔๓ ๓๑ ๑๓ 87 90.63

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๖ ๑ ๐ ๐ ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๑๕ ๑๙ 57 59.38

ภาษาอังกฤษ ๙๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๓ ๒๗ ๔๒ 92 95.83

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๙๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๒๒ ๑๔ ๔๙ 85 88.54

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๖ ๓ ๒ ๑๑ ๒๗ ๒๔ ๑๕ ๙ ๕ 29 30.21

คณิตศาสตร์ ๙๖ ๓ ๑๖ ๑๘ ๖ ๒๐ ๑๐ ๙ ๑๕ 34 35.42

วิทยาศาสตร์ ๙๖ ๓ ๐ ๒ ๓๐ ๓๑ ๑๖ ๑๐ ๕ 31 32.29

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๙๖ ๓ ๐ ๑๑ ๘ ๑๕ ๒๑ ๒๒ ๑๗ 60 62.50

ประวัติศาสตร์ ๙๖ ๓ ๐ ๐ ๖ ๑๑ ๒๔ ๒๒ ๓๑ 77 80.21

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๑๘ ๖๓ 94 97.92

ศิลปะ ๙๖ ๓ ๐ ๐ ๒ ๘ ๑๙ ๔๑ ๒๔ 84 87.50

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๖ ๓ ๐ ๐ ๒๑ ๒๓ ๒๗ ๗ ๑๖ 50 52.08

ภาษาอังกฤษ ๙๖ ๓ ๓ ๘ ๒๗ ๒๐ ๑๕ ๔ ๑๗ 36 37.50

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๙๖ ๓ ๐ ๔ ๑๗ ๒๔ ๒๑ ๑๐ ๑๘ 49 51.04

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๗ ๑ ๐ ๗ ๑๓ ๒๐ ๒๗ ๑๖ ๑๓ 56 58.33

คณิตศาสตร์ ๙๗ ๑ ๑๓ ๑๒ ๑๐ ๑๗ ๒๖ ๑๓ ๕ 44 45.83

วิทยาศาสตร์ ๙๗ ๑ ๑ ๑๐ ๑๙ ๑๔ ๒๒ ๑๖ ๑๔ 52 54.17

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๙๗ ๑ ๑ ๑๓ ๑๙ ๑๘ ๑๙ ๑๐ ๑๖ 45 46.88

ประวัติศาสตร์ ๙๗ ๑ ๐ ๑ ๑๔ ๕๑ ๑๓ ๑๓ ๔ 30 31.25

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๙๐ 96 100.00

ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๐ ๗๒ 96 100.00

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๘ ๒๔ ๒๙ ๒๒ 75 78.13

ภาษาอังกฤษ ๙๗ ๑ ๑๑ ๓ ๒๖ ๓๐ ๑๔ ๔ ๘ 26 27.08

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๙๗ ๑ ๑ ๑๖ ๒๗ ๒๖ ๑๗ ๗ ๙ 33 34.38

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ

 ๓
 ข้ึนไป

ร้อยละ
นักเรียน
ท่ีได้ระดับ
 ๓ ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

คะแนน
เฉล่ีย

เฉล่ีย
ร้อยละ

ระดับผล
การทดสอบ

การอ่านค า ๖๗.๓๖ ๖๗.๓๖ ดี
การอ่านประโยค ๗๑.๔๙ ๗๑.๔๙ ดี
การอ่านข้อความ ๖๐.๖๙ ๖๐.๖๙ ดี

การอ่านค า ๘๔.๗๒ ๘๔.๗๒ ดีมาก
การอ่านประโยค ๗๙.๔๔ ๗๙.๔๔ ดีมาก
การอ่านข้อความ ๖๔.๑๖ ๖๔.๑๖ พอใช้

สมรรถนะการอ่านรู้เร่ือง

รวม 3 องค์ประกอบ

๖๖.๓๔ ๖๖.๓๔ ดี

๗๘.๕๐ ๗๘.๕๐ ดีมาก

สมรรถนะการอ่านออกเสียง

ความสามารถ องค์ประกอบ
คะแนน
เฉล่ีย

เฉล่ียร้อย
ละ

ระดับผลการ
ทดสอบ

 
 
ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ภาษาไทย ๘๗ ๒๒.๕๖ ๔๔.๖๑ ๑๙.๓๑ ๓๗.๕๐ ๓๒.๙๕ ๙.๑๐

คณิตศาสตร์ ๘๗ ๒๑.๑๐ ๔๔.๗๓ ๒๒.๙๘ ๔๕.๔๕ ๒๖.๑๓ ๔.๕๔

วิทยาศาสตร์ ๘๗ ๑๙.๖๖ ๓๘.๘๘ ๒๗.๕๘ ๔๔.๓๑ ๒๔.๑๓ ๓.๔๐

ภาษาอังกฤษ ๘๗ ๓๖.๙๙ ๗๓.๑๔ ๐.๐๐ ๑๐.๓๔ ๓๑.๐๓ ๕๘.๖๒

รวม ๘๗ ๒๕.๐๘ ๕๐.๓๔ ๑๗.๔๗ ๓๔.๔๐ ๒๘.๕๖ ๑๘.๙๒

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ
สาระวิชา จ านวนคน

คะแนน

เฉล่ีย

เฉล่ีย

ร้อยละ



 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  (NT) 
 

ด้านภาษา ๙๕ ๕๑.๗๑ ๖.๗๙ ๕๑.๗๑ ๑๙.๗๕ ๔๐.๗๔ ๒๗.๑๖ ๑๒.๓๔

ด้านค านวณ ๙๕ ๔๓.๕๒ ๕.๖๒ ๔๓.๕๒ ๑๘.๕๑ ๔๘.๑๔ ๒๘.๓๙ ๔.๙๓

ด้านเหตุผล ๙๕ ๕๐.๔๐ ๕.๔๗ ๕๐.๔๐ ๑๙.๗๕ ๔๘.๑๔ ๒๗.๑๖ ๓.๙๓

ความสามารถ จ านวนคน
คะแนน

เฉล่ีย

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉล่ีย

ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔  (LAS) 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

คณิตศาสตร์ ๙๕ 41.35 41.35 11.57 61.05 22.11 5.26

ภาษาไทย ๙๕ 58.11 58.11 0.00 32.63 51.57 15.78

วิทยาศาสตร์ ๙๕ 34.58 34.58 0.00 5.74 79.31 14.94

ภาษาอังกฤษ ๙๕ ๓๔.๙๔ ๓๔.๙๔ ๐.๐๐ ๑๖.๘๔ ๕๗.๘๙ ๒๕.๒๖
รวม ๙๕ 42.25 42.25 2.89 29.07 52.72 15.31

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับเฉล่ีย
ร้อยละ

สาระวิชา จ านวนคน
คะแนน
เฉล่ีย

 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕  (LAS) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

คณิตศาสตร์ ๙๔ 25.65 25.65 0.00 2.13 47.87 50.00

ภาษาไทย ๙๔ 44.82 44.82 6.38 56.38 37.23 0.00

วิทยาศาสตร์ ๙๔ 35.56 35.56 11.70 81.91 6.38 0.00

ภาษาอังกฤษ ๙๔ ๒๔.๕๒ ๒๔.๕๒ ๖๑.๗๐ ๓๔.๐๔ ๒.๑๒ ๒.๑๒

รวม ๙๔ 32.64 32.64 19.95 43.62 23.40 13.03

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ
สาระวิชา จ านวนคน

คะแนน
เฉล่ีย

เฉล่ีย
ร้อยละ

 
 



 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  (O-NET) 
 

สาระวิชา จ านวนคน
คะแนน
เฉล่ีย

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉล่ียร้อย
ละ

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ี
มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง

ภาษาไทย ๘๘ ๕๖.๕๖ ๑๕.๖๕ ๕๖.๕๖ ๕๕.๖๘

คณิตศาสตร์ ๘๘ ๒๙.๘๓ ๒๗.๔๑ ๒๙.๘๓ ๒๖.๑๔

วิทยาศาสตร์ ๘๘ ๔๒.๐๕ ๑๒.๖๓ ๔๒.๐๕ ๕๖.๘๑

ภาษาต่างประเทศ ๘๘ ๓๖.๕๓ ๑๘.๓๘ ๓๖.๕๓ ๓๔.๐๙

  
ผลกำรประเมินต่ำงๆ  
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๖๓.๕๐ ๒๓.๙๕ ๕.๒๐ ๘.๓๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๔๘.๓๑ ๓๙.๓๒ ๑๑.๒๓ ๑.๑๒ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๕๙.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๓.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๘๐.๒๐ ๑๐.๔๑ ๙.๓๗ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๗๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๖๗.๗๐ ๒๙.๑๘ ๓.๑๒ ๐.๐๐ 
รวม ๕๗๗  

เฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๗๙ ๒๕.๔๘ ๗.๓๒ ๒.๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

ตารางแสดผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๔๘.๙๕ ๓๑.๒๕ ๑๑.๔๕ ๘.๓๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๓๘.๒๐ ๔๒.๖๙ ๑๖.๘๕ ๑.๑๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๔๒.๐๐ ๓๘.๐๐ ๑๗.๐๐ ๓.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๖๒.๕๐ ๒๑.๘๗ ๑๕.๖๒ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๕๗.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๖๗.๗๐ ๑๒.๕๐ ๑๙.๙๗ ๐.๐๐ 

รวม ๕๗๗  

เฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๗๓ ๒๘.๕๕ ๑๕.๙๘ ๒.๕๘ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยร้อยละ 97.40 ๒.60 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  ๕  ด้ำน 
ตารางแสดงสมรรถนะด้านความสามารถในการส่ือสาร 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยร้อยละ 97.40 ๒.60 
 
 ตารางแสดงสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยร้อยละ 97.40 ๒.60 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยรอ้ยละ 97.40 ๒.60 
 
ตารางแสดงสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยร้อยละ 97.40 ๒.60 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖ ๘๘ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๙ ๘๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๖ ๙๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๙๖ ๐ 

รวม ๕๗๗ ๕๖๒ ๑๕ 

เฉลี่ยร้อยละ 97.40 ๒.60 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย 
 เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา  

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
 



 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา  

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๒.๕๐ ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับ ดี 
ได้รับการรับรอง 

 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี        
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง   

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น         
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา    

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา      



 
 

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๑.๓๕  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ระดับ  ดี  ได้รับการรับรอง 

 

ส่วนที่  ๒  สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
โรงเรียนวัดใหญ่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ผลการด าเนินงานในภาพรวม    

อยู่ในระดับดีมาก ถึงดีเย่ียม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความมุ่งมั่นและต้ังใจ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ทุกมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  จึงไ ด้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน การจัด
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครอง วัด
และชุมชน อีกท้ังร่วมด้วยองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการกิจกรรมของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ท้ังนี้ปัจจัยท่ีส่งเสริม ได้แก่ ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น า มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องสาระการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของ
ระบบ ท้ังด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียน โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น  ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การส่งเสริมด้านวิชาการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนท้ังรัฐบาลและเอกชน มีการพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้  ICT  และแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ฯลฯ  ท าให้โครงการภายในโรงเรียนด าเนินไปได้อย่างดี  มีผลการ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ี  ส่งผลให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของทั้ง ๕ ด้ำน ใน ๑๑ มำตรฐำน ในระดับปฐมวัย และ ๑๕ 
มำตรฐำน  ในระดับประถมศึกษำ คือ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้  ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ และด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  ดังนี้ 

๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทักษะและใช้ส่ือ
นวัตกรรมด้าน IT เป็นอย่างดี  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ กล้าแสดงออกในโอกาสท่ีเหมาะสม 
มีประชาธิปไตยในตนเอง  เคารพและให้เกียรติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  รู้จักและแสวงหาองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อยู่ในระดับดี  สามารถคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง ได้อย่างเหมาะสม  ท างานได้อย่างมีระเบียบ  รักการท างาน  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี  ตระหนักและน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 



 
 

๒.  ด้านการจัดการศึกษา 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียน ใช้วิธีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังใน
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ส่ือ ICT มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนได้รับความรู้ ท้ังวิชาการ 
คุณธรรม  และความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยการใช้การซักถามเพื่อหา
ค าตอบ การมอบหมายให้ท ารายงานและโครงงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านสามารถแสวงหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย มีระบบดูแลช่วยเหลือท่ีชัดเจนท้ังในการพัฒนา
ศักยภาพ เรื่องการเรียน การอ่านเขียน ภาษาไทย และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จัก บทบาทหน้าท่ี  การเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม  โดยผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม ส่งเสริมให้ นักเรียนได้เกิด
ความ ภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการสนับสนุนให้เข้าแข่งขัน ประกวด 
 ครูได้รับการอบรม พัฒนาศึกษาดูงาน และศึกษาต่อตลอดจนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ท าผลงาน
วิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ เกิดความเช่ียวชาญเป็นครูมืออาชีพครูเป็นผู้มี
วุฒิภาวะ มีความรู้ มีความสามารถ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างเป็นระบบมีการจัดกระบวนการ จัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
สามารถใช้จัดหาส่ือ /นวัตกรรม จัดหาและใช้แหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าแผ
ปาิบัติได้อย่างเหมาะสม ครูมุ่งมั่นเพิ่มพูนความรู้จากการอบรม พัฒนางาน ศึกษาดูงานศึกษาต่อท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างและจัดองค์กรได้อย่างเหมาะสม  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร  
โดยมีค าส่ังมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการวิเคราะห์บริบทองค์กร และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  นโยบายได้ชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค มีการ
พัฒนาบุคลากรท้ังด้านการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพสูงขึ้นตามล าดับ  บริหารจัดการในรูปองค์กรคณะบุคคลท้ังในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ในการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทและร่วมกันพัฒนาพัฒนาการศึกษา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ี  
ส่ิงอ านวยความสะดวก  รองรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันสมัย  ในฐานะผู้น า  การเปล่ียนแปลงและ ๑ อ าเภอ ๑ 
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยตระหนักให้จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และมีทักษะด้านกระบวนการคิดได้อย่าง
เหมาะสม  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น จัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียน และมีการนิเทศภายในเพื่อ
น าผลมาพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการจัดภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  กีฬา และครูพระ  เข้ามาจัดการ

เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาและร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน  ในการให้ความรู้
เป็นแหล่งวิทยาการ  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จาก ประสบการณ์ตรงได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นยังมี



 
 

วิทยากรมาสอนการท าอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ และการนวดแผนโบราณ การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมท าให้เกิดพลัง
ชุมชน พลังชุมชนท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๔. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  ๑. บุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้  เรียนเป็น  มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ 
  ๒.  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  มั่นใจในตนเอง นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต   มีคุณธรรม 
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก 

  ๓.  มีความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร 
ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ทุกคนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ นอกจากนั้น ยังมีวงดนตรีลูกทุ่ง 
วงดนตรีไทย  วงกลองยาว  และวงดนตรีสากลของโรงเรียนไว้ส าหรับบริการชุมชนรอบๆโรงเรียน 
 ๕. ด้านมาตรการส่งเสริม 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน นักเรียนมีความรู้ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบเป็นคนดี คน เก่งและมีความสุข และช่วยกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และกิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึ้นเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาท้ังส้ิน  นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 

ตารางแสดงโครงการ/ กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๑ 

โครงการเด็กดีศรีวัดใหญ่ 
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการ 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ 

๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้ความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

๔ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ พร้อมท้ังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอย่างสม่ าเสมอ 



 
 

๕ โครงการสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพท่ีโรงเรียน
วัดใหญ่ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนพัฒนาการทุกๆด้าน 

๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านภาษาอังกฤษ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 

๗ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๙ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ 

๑๐ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑   

๑.ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๒.งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจากทาง
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
3.สถาน ศึกษาได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 

 
ล ำดับ

ท่ี 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

๑๑ โครงการศิลปินน้อย ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดส่งเสริม/ปลูกฝัง/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสามารถทางศิลปะ 

๑๒ โครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ๑.ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มี
คุณภาพ 

๑๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ใน การจัดกิ จก รรมพั ฒ น าศักยภาพ นั ก เรียน ด้ าน
วิทยาศาสตร์ 

๑๔ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ท าให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 



 
 

๑๕ โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
กับทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการ  

๑๖ โครงการครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น  

๑๗ โครงการการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
รณรงค์การใช้สาธารณูปโภคของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า 
๒.งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจากทาง
ราชการ 

๑๘ โครงการตรวจสอบงบประมาณและพัสดุประจ าปี ผู้บริหาร คณะครู สามารถบริการจัดการงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙ โครงการจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การบริหาร
จัดการ 

ผู้บริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
และการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๐ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือประชุม
ร่วมมือกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้เป็น
อย่างดี 

๒๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหาร    

๑. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ใช้และดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัด รู้คุณค่า  
๒.งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจากทาง
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
 
 

 
ล ำดับ

ท่ี 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

๒๒ โครงการสัมพันธ์กับชุนชน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน 

๒๓ โครงการชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒๔ โครงการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน ผู้บริหารมีการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
 

๒๕ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์โรงเรียน 

๒๖ โครงการพัฒนาตามคุณภาพตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายหน่วยเหนือ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามคุณภาพตามยุทธศาสตร์
และนโยบายหน่วยเหนือ 

27 โครงการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ผู้บริหาร คณะครู มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัมนา
ตนเองเป็นตามระเบียบของราชการอย่างมีคุณภาพ 

 
๒8 

ระดับปฐมวัย 
ส่งเสริมทักษะชีวิต  คิดอย่างเป็นระบบ 

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  คิดอย่างเป็นระบบส่งเสริม
ทักษะชีวิต  คิดอย่างเป็นระบบ 

29 โครงการการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมไทย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

30 โครงการสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ประสบการณ์แก่ผู้เรียนใน
ด้านสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

31 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิต
ส่ือการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
ช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยได้รอบด้านเหมาะสม
กับวัย 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

32 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ประสบการณ์แก่ผู้เรียน
ปฐมวัยอย่างเหมาะสม ครบรอบด้านตามมาตรฐานอย่าง 

33 โครงการโรงเรียนสุจริต    ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมมือในการจัด
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต    

 
34 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและชุมชน 

 
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนและชุมชน 

37 โครงการการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมโครงการส่งเสริม
ความสามารถผู้เรียนด้านกีฬา 

๑. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม โครงการ ส่งเสริม
ความสามารถผู้เรียนด้านกีฬา  



 
 

๒.งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจากทาง
ราชการและหน่วยงานอื่นๆ 

38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดใหญ ่

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดส่งเสริม/ปลูกฝัง/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โย
สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพัฒนำ 
 ๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
            จุดเด่น :โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
เช่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
              โครงการสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพท่ีโรงเรียนวัดใหญ่   

                     โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจ 
อย่างมีสติสมเหตุผล 
  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การท ากิจกรรมเคล่ือนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ 
การสอนถึงวิธีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 

ฯลฯ 
  โดยมีผลการด าเนินการ จากแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการอยูในระดับ ร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป 

จุดท่ีควรพัฒนา:  เพิ่มโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  จุดเด่น     : โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมให้ครูเข้าร่วมในการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ครูในด้านการจัดการเรียนรู้ เช่นโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

จุดท่ีควรพัฒนา : ในการอบรมแต่ละครั้ง ควรให้คณะครูเข้าร่วมอบรมครบทุกคน การให้ครูเข้า
ร่วมอบรมเพียง ๑ ท่านแล้วน ามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู ในบางครั้งผู้ท่ีเข้ารับการอบรม ยังไม่เข้าใจใน
เรื่องท่ีอบรมเลยไม่สามารถขยายต่อไปยังเพื่อนครูได้ 

ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
   จุดเด่น :  โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ท้ังในด้านการใช้สถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

โดยมีผลการด าเนินงาน  จากแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการการอยู่ในระดับ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
             จุดท่ีควรพัฒนา :  เพิ่มโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น  เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
จุดเด่น : โรงเรียนมีการก าหนดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติ เป็น 

ส่ิงท่ีผู้เรียนในโรงเรียนปฏิบัติเป็นประจ าเสมอ เช่น บุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
มั่นใจในตนเองมีความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ประเพณี 
  จุดท่ีควรพัฒนา  :  ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้ชัดเจน
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินจนเป็นเอกลักษณ์นิสัยประจ าตัวที่ดีงาม 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
  จุดเด่น     : โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านมาตรการส่งเสริมนโยบาย
การศึกษาปฐมวัยเช่น กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดท่ีควรพัฒนา  :  เพิ่มโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านมาตรการส่งเสริมนโยบาย 
ก าร ศึ ก ษ าป ฐม วั ย  เพื่ อ ย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ผู้ เรี ย น ให้ สู ง ขึ้ น ต าม แ น ว ท างก ารป ฏิ รู ป ก าร ศึ ก ษ า  
           ๒ ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
จุดเด่น: มีโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู 

โดยแยกแยะข้อเท็จจริง  รายละเอียดจัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มความคิด เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  และ
ส่ือสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟังและดูโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงการเข้าค่ายบูรณาการ การเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ ตลอดจนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีกิจกรรมโครงการฝึกผู้เรียนท างานเป็น
ทีม มีกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา นันทนาการ เป็นผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดใน
โอกาสต่าง ๆ  
                   จุดท่ีควรพัฒนา: การด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  
ฟังดูโดยแยกแยะ ข้อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มความคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
ตลอดจน จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และมีการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
                    การด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทางด้านวินัย กิจกรรมวันส าคัญ โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  และความต้องการของผู้เรียนต่อเนื่องต่อไป 

 
 



 
 

 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

                   จุดเด่น: โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวัดผล 
ประเมินผลท่ีเป็นปัจจุบัน และเป็นระบบท้ังแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
ส ารวจข้อมูลผู้เรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนศึกษาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อน ามาออกแบบการเรียนรู้ มีการพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ มีโครงการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
ศิษย์ลูก กิจกรรมให้แล้วเป็นสุขในการเย่ียมบ้านนักเรียน  มีการท าวิจัยในช้ันเรียน  และน าผลการวิจัยมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ครูทุกคนท าแผนการจัดการเรียนรู้ ละส่ือประกอบ เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาและ
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน  จัดฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้อย่างเหมาะสม 
                  จุดท่ีควรพัฒนา : การจัดการเรียนการสอนควรให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 

ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
                  จุดเด่น : โรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ตาม
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                  จุดท่ีควรพัฒนา: ให้ผู้เรียน ครูผู้สอน และชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
                   จุดเด่น: สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการก้าวล้ าน าเทคโนโลยี  ไหว้สวย ลายมือสวยและ
โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียศิลป์  กิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารน าไปใช้ในชีวิตจริงได้   
                   จุดท่ีควรพัฒนา: การด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ มีอุปสรรคเกี่ยวกับ ด้านสถานท่ีท าให้บางครั้ง
ต้องเลือกบางระดับช้ันให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เรียนทุกคนควรจะได้ร่วมกิจกรรมพร้อม ๆ กัน 

ด้ำนมำตรฐำนส่งเสริม 
                   จุดเด่น: มีโครงการและกิจกรรมพิเศษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เช่น โครงการวิถีพุทธ ได้แก่ กิจกรรมให้แล้วเป็นสุข กิจกรรมปิ่นโตแถวเดียว โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
โครงการส่งเสริมดนตรี ศิลปะ นันทนาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถตามความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง 



 
 

                   จุดท่ีควรพัฒนา: การด าเนินโครงการบางโครงการ เช่นโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริการและการเรียนรู้ควรได้รับการส่งเสริมให้มีเพิ่มขึ้นในทุกห้องเรียน และครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้สะดวกขึ้น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพในอนำคต 

๑. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการท างานวิจัยในช้ันเรียนสร้างและศึกษาหาความรู้และท างานวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
 ๒. สนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้ระบบ ICT และสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. สนับสนุนให้ครูได้น ากระบวนการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
 ๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

๕. จัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้ประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ตาม
นโยบาย ๗๐ : ๓๐ อย่างเหมาะสม 
 ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ การรู้บทบาทหน้าท่ี ความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีคงทน
เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีต่อสังคม 
 ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการอกก าลังกาย การบริโภคอาหาร การประหยัด
พลังงาน  และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อย่างจริงจัง 

๘. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ  

๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
๑๐. พัฒนาการจัดท าคลังข้อสอบภายในสถานศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดท าแบบทดสอบในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔. ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนและช่วยเหลือ 
 ๑. ระบบ ICT  ท่ีทันสมัย พอเพียงกับจ านวนนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. อัตราก าลังครูตรงตามความขาดแคลนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี การพัสดุตรงตามสายงานเพื่อโครงการคืนครูสู่ห้องเรียนได้ ๑๐๐ % 
 ๔. หนังสือ ต ารา เพื่อให้นักเรียนใช้สืบค้นในห้องสมุดและตามนโยบาย ๓ ดี หนังสือดี บรรยากาศดี 
บรรณรักษ์ดี 
 ๕. งบประมาณรายหัวนักเรียนให้เสมอภาคท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้พอเพียงต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

 
 

๑.วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
               ภายในปี  2563  โรงเรียนวัดใหญ่ให้บริการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมน าความรู้คู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวล้ าเทคโนโลยีสู่ศตวรรษท่ี 21
มีวิถีชีวิตในความเป็นไทย  ใส่ใจต่อสุขภาพ   รู้วินัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 พันธกิจ 
 ๑.  บริการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีมีอายุ ๔ - ๑๕ ปี  ในเขตพื้นท่ีบริการหมู่ ท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๑    
ต าบลในคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๒.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี  (Good  governance)  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management)  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด 
 ๓.  จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน  ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน  
 ๔.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

๕ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสภาพจริง (Authentic) โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 ๖.  บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพเน้น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  มีทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียน
รักการท างาน  ท างานเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ        
 ๙.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวพุทธธรรมด้านการ กิน อยู่ ดู ฟัง อย่างมีสติ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการเน้น  ด้านมีซื่อสัตย์  มีวินัย  นิยมไทย   รักส่ิงแวดล้อม 
 ๑๐.ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตไทยร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
         เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย อย่างท่ัวถึง
และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม ส านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา 

      3.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ และความรู้ของนักเรียน 



 
 

 4. โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
       7. โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          เป้าหมาย 
นักเรียน 

 มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข ึ้น 
   ผลการสอบระดับชาติ  NT  และ  O-net  สูงขึ้น 
   ผลของการสอบ  LAS  สูงขึ้น 

ครู 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
บริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการปรับการ
สอน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  จัดการเรียนการสอน  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
ผู้บริหาร 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด ท้ังด้านวิชาการ และการจัดการ  สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ผลการบริหาร
การจัดการศึกษา เป็นท่ีพึงพอใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 

คณะกรรมกำรศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  กรรมการสถานศึกษารู้ และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นด้านการสร้างผลผลิตท่ีดี  มีคุณภาพ มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้นและมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
ปรัชญำโรงเรียน 
         ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักใช้เทคโนโลยี  มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง     

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  เด็กดีมีวินัย  ก้าวล้ าเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม  
๒.แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการโดยประชาชนมีส่วนในการ
พัฒนา และโรงเรียนจะต้องด าเนินการตามภาระงานต่อไปนี้ 
 ๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา ( Quality Control ) 
     ๑.๑การก าหนดมาตรฐาน 
          1.1.1จัดท ามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจากมาตรฐานกลาง 
โดยคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชน 
                      1.1.2จัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิตของโรงเรียน 
     ๑.๒การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา 
           1.2.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา กระตุ้นจูงใจให้ ผู้ร่วมงานรู้จัก
และรักการเรียนรู้อยู่เสมอ เน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดริเริ่ม เพื่อการสร้างสรรค์ปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
           1.2.2 มีการสร้างจิตส านึกของผู้ร่วมงานให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพจะต้องปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลาและเป็นหน้าท่ีของทุกคน 
           1.2.3 เป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการของจังหวัดและเป็นเครือข่ายศูนย์วิทยบริการ 
           1.2.4 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและส่ือการเรียนการสอน 
           1.2.5 ด าเนินการบริหารคุณภาพ (Quality Management) โดยมุ่งเน้นผลผลิต (นักเรียน) ท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 
           1.2.6 ควบคุมคุณภาพ และประเมินตนเอง ในทุก ๆ กิจกรรมของกระบวนการบริหาร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ ( Quality Control Circle ) PDCA ของเดมมิ่ง 
                        1.2.7 มีการท างานเป็นมาตรฐาน โดยควบคุมกระบวนการตามเอกสารคู่มือ๓ระดับท่ีจัดท าขึ้น 
คือคู่มือนโยบาย, คู่มือขั้นตอนการท างาน/แนวปฏิบัติ/วิธีการ, คู่มือการท างาน/แผนการสอน 



 
 

             1.2.8 ต้องให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (Total Participation ) เพื่อให้พลังท่ีมีอยู่อย่างไม่
จ ากัดของทุกคนในองค์กร ร่วมกันพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง 
             1.2.9 มีการท างานเป็นทีมในทุกระดับ เน้นให้ทุกคนมีอ านาจตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้
ปรับปรุงและสร้างขวัญก าลังใจและทัศนคติท่ีดี 
             1.2.10 พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
             1.2.11ระดมความร่วมมือจากชุมชนและเอกชน 
 ๒. การตรวจสอบคุณภาพ หรือการทบทวนคุณภาพภายใน ( Internal Audit or Internal School 
Review ) 
      2.1 โรงเรียนต้องด าเนินการทบทวนคุณภาพภายในด้านคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการสอน 
ทุกปี 
      2.2 น าผลการทบทวนมาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๓. การประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      โรงเรียนควรก าหนดให้มีการประเมินความก้าวหน้า และประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการของโรงเรียนใน
ทุกๆ แผนงาน แล้วน าผลมาพัฒนาปรับปรุง 
 
๓.กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

         ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา  
          คุณภาพของโรงเรียนเป็นตัวแปรส าคัญในการจัดการศึกษาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นับว่าเป็นความท้า
ทายในการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนท่ีจะต้องแสดงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ จะต้องก ากับและ
ติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนและนักเรียนอีกทังการจัดการทางด้าน
วิชาการท่ีเป็นกระบวนการน าไปสู่โรงเรียนดีท่ีท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ต้องมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติการท้ัง
การเรียนการสอน และการท างานของครูและเจ้าหน้าท่ี นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาอัตราการออกกลางคันของ

นักเรียน และความพึงพอใจของบุคลากร ตลอดจนจัดโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้คุณภำพของ
สถานศึกษาจึงขึ้นอยูก่ับผู้น าองค์กร  ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องมีความเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กรอบและทิศทาง  หลักในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  มีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนสูง  ภายใต้การบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมมำภิบำล  โดยมีโรงเรียนเป็นฐำนและตอบสนองกับนโยบายของหน่วยเหนือ  เน้นไปท่ีการสร้างทีมงาน  
กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรมีส่วนร่วมในการบริหาร       จัดการศึกษา มีควำมยึดหยุ่นและมีจิตวิทยำในกำร
บริหำรงำนเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กรจนน าไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีมำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียน 

 คุณธรรมน ำวิชำกำร 

 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลย ี 

 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ครู 
ความเป็นมืออาชีพ 

ผู้บริหาร 
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

เครือข่าย 
การมส่ีวนร่วมของสังคมดี 

โรงเรียนดีมีมาตรฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 
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โรงเรียนดีมีมาตรฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 

 

ทิศทางการบรหิารจดัการศกึษา 
 



 
 

การพัฒนาโรงเรียนดีมีมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์   (Strategic) 

1.  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 
3.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
4.  โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 
5.  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
1.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กและจัดท าส ามะโนนักเรียน  ให้ครอบคลุมท้ังเด็กปกติ 

เด็กยากจน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ  
3.  สร้างเครือข่ายติดตามเด็ก รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเข้าเรียนตามเป้าหมาย  และลดอัตราการ

ออกกลางคันและเพิ่มอัตราการศึกษาต่อทุกระดับ 
3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 
1.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาองค์ความรู้  พัฒนากระบวนการคิด  

และการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง   
2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
3.  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้ 
4.   พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และภาวะผู้น าทางวิชาการอย่างครูมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
1.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
              3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสมานฉันท์  สันติวิธี  และวิถีประชาธิปไตย 
              4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ที่  4  โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 

1.  พัฒนาระบบเครือข่าย  ICT  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษา 

2.  พัฒนาองค์คณะบุคคลของสถานศึกษา  ให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ                     
ท้ัง  4   ด้าน  สามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School  Based  Management  :  SBM)   

3.  พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่สากลโลก   

กลยุทธ์ที่  5  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 
1.  ระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
2.  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3.  พัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
1. หลักการบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง (Deming  Cycle)  คือ  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  

การตรวจสอบ  การปรับปรุงและพัฒนา  ดังนี ้

ผู้เรียน 
เก่ง    ดี     มีสุข 



 
 

    1.1  การวางแผน (P) ต้องให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ยอมรับเป้าหมายทิศทางตรงกัน 
    1.2  การปฏิบัติตามแผน (D)   ต้องมีเอกสารและเผยแพร่ในทุกหน่วยงาน  ใช้เป็นส่ือสร้าง       

ความเข้าใจ มีการประชุมพบปะท าความเข้าใจ  หรือส่ือสารสองทางอย่างสะดวก  อ านวยการ  ประสาน  
สนับสนุน  ส่งเสริมให้ทุกหน่วย  ยึดเป้าหมายแต่หลากหลายวิธีปฏิบัติ 

    1.3  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ(C)  ติดตาม  ก ากับ  ดูแล  นิเทศ  รายงาน  เผยแพร่ผล
ด าเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้  ทุกหน่วยมีการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วม  และมีเครื่องมือตัวช้ีวัด  (KPI)  ชัดเจน 

    1.4   การปรับปรุงพัฒนาและแก้ปัญหา (A)  ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุท่ีงานไม่บรรลุเป้าหมาย  และขอรับการประเมิน  เพื่อเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง  
และค้นหา Best  Practice  เพื่อให้รางวัล 
                   2.  การขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยใช้  Balance  Scorecard โดยผ่าน 4  มุมมอง ได้แก่  มุมมอง
ด้านนักเรียน  มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  มุมมองด้านการเงินและ
งบประมาณ 
 
ภาพความส าเร็จ   
 1.ด้านผู้เรียน    ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง   มีความสุขตามท่ีหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาก าหนด 
 2.ด้านกระบวนการจัดการภายใน   โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีเข็มแข็งมีคุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
 3.ด้านการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ 
 4.ด้านการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนและสังคม
ท้ังภาครัฐและเอกชนให้กับการพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

บทสรุป  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างเต็มใจและจริงใจจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้   ภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์กรไปอย่างมีกรอบและทิศทางท่ีด้วย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนประกอบกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียจะท าให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  มีครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ทุกคนในองค์กรต่างมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข และมีความเป็นไทยไปสู่จุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา จะท าให้สถานศึกษาเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี ๔ 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม ปีการศกึษา ๒๕๖2 

 

ส่วนที่ ๑. โครงกำรและกิจกรรมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
    ด้ำนวิชำกำร 

 
โครงการที่  ๑ /๒๕๖2 

ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 
ชื่อโครงการ   เด็กดีศรีวัดใหญ่  
แผนงาน   บริหารวิชาการ/ งานบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรานี   รอดเนียม   
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพฐ. ท่ี  ย.2 /น.2  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์  สพป.สป.1 ก.2/โรงเรียนท่ี ก.3   
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราท่ี ๖ 
ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่ง
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดัง
ปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่าง
แท้จริง ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่า
เนื่องจากมีส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้  โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม   
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียน



 
 

ปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติท่ีเน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
        โรงเรียนวัดใหญ่ ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน  ซึ่งนักเรียนจะมกีารพัฒนาพฤติกรรมด้านดังกล่าวดีข้ึนตามล าดับ  การพัฒนานี้ต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้ความรู้เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ียั่งยืนสืบไป  มีการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยใน
ชีวิตประจ าวันมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ ผลผลิต ( Outputs ) 

 ๑.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
 ๑.๓  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
 ๑.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
      ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและ

ผู้ปกครองและน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน   
๓. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ   

๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๒. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
๓. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

 ๔. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
              เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ  ๙๐  

     เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและ

ผู้ปกครองและน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน   
  ๒. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและและกตัญญูกตเวที ยอมรับฟังความเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
อย่างมีเหตุผล มีความตระหนัก รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
เกณฑ์ควำมส ำเร็จของกำรประเมินโครงกำร   ๘๐ %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 
    ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    ๒. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
    ๓. ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 



 
 

    ๔. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
๕ ขัน้ตอนการด าเนินการ 
    ๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
           ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
           ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
           ๕.๑.๓   จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
           ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
           ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
                       - กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
                       - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย    
                       - กิจกรรมวิธีพุทธ 
                       - กิจกรรมธรรมศึกษา 
                       - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
                       - กิจกรรมครูพระสอนศาสนา 
                       - กิจกรรมความดีหน้าเสาธง 
                       - กิจกรรมบวชสามเณรช่วงปิดเทอม 
                       - กิจกรรมออมทรัพย์ในช้ันเรียน 
                       - กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
                       - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไท 
      - กิจกรรมชุมนุม 
       - กิจกรรมตักบาตรวันพระและวันส าคัญ 

   - กิจกรรมค่ายธรรมะ 
   - กิจกรรมอบรมธรรมะประจ าสัปดาห์ 
   - กิจกรรมเด็กดี V – Star 
   - กิจกรรมบันทึกความดี 

      - กิจกรรมธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 
         ๕.๓ การตรวจสอบ (C)  
                 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
                 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 



 
 

         ๕.๔ การปรับปรุง (A) 
                 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
                 ๕.๔.๒  น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 
 
๖.ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  ๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม 

-  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง      

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
พฤษภาคม 
๒๕๖๒, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
นางรุ่งสุรีย ์
น.ส.รานี รอดเนียม 
นายสุรเชษฐ์ 
นางเพ็ญนภา 
น.ส.อัญชสา 

๒ การด าเนินการ 
- ด าเนินตามกิจกรรม จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้
    - กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
    - กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย    
    - กิจกรรมวิธีพุทธ 
    - กิจกรรมธรรมศึกษา                           
    - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
    - กิจกรรมครูพระสอนศาสนา 
    - กิจกรรมความดีหน้าเสาธง 
    - กิจกรรมบวชสามเณรช่วงปิด
เทอม 
    - กิจกรรมออมทรัพย์ในช้ัน
เรียน 
   - กิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไท 
  - กิจกรรมชุมนุม 
   - กิจกรรมตักบาตรวันพระและ

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     17,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.รานี รอดเนียม 
นายสุรเชษฐ์ 
นางเพ็ญนภา 
น.ส.อัญชสา 



 
 

วันส าคัญ 
  - กิจกรรมค่ายธรรมะ 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
๓ 

  - กิจกรรมอบรมธรรมะประจ า
สัปดาห์ 
   - กิจกรรมบันทึกความดี    
  -  กิจกรรมธรรมะ ทางก้าวหน้า 
การตรวจสอบ 
- การนิเทศ และติดตาม การ
จัดการเรียนรู้ 
 
-  สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาถึง 
วัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่างๆ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
น.ส.รานี รอดเนียม 
นายสุรเชษฐ์ 
นางเพ็ญนภา 
น.ส.อัญชสา 

๔ การปรับปรุง 
-ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุง
แก้ไข 

 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
น.ส.รานี รอดเนียม 
นายสุรเชษฐ์ 
นางเพ็ญนภา 
น.ส.อัญชสา 

 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
              
           ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘.งบประมาณ 
๘.๑ งบประมาณทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 
 

 
กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
สนับสนุน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

๑.กิจกรรมเสริมสร้างวินัย       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๒.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๓.กิจกรรมวิถีพุทธ       1,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๔.กิจกรรมธรรมศึกษา       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๕.กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๖.กิจกรรมครูพระสอนศาสนา       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๗.กิจกรรมคนดีหน้าเสาธง       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๘.กิจกรรมบวชเณรช่วงปิดเทอม       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๙.กิจกรรมออมทรัพย์ในช้ันเรียน -      -  - 
๑๐.กิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 

      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๑.กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ธรรม 

      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๒.กิจกรรมชุมนุม       ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
๑๓.กิจกรรมตักบาตรวันพระและ
วันส าคัญ 

      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๑๔.กิจกรรมค่ายธรรมะ       2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
๑๕.กิจกรรมอบรมธรรมะประจ า
สัปดาห์ 

-      -  - 

๑๖.กิจกรรมบันทึกความดี       ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
๑๗.กิจกรรมธรรมะทางก้าวหน้า       ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

                                                                                                         รวมทั้งส้ิน 17,๐๐๐ 
       
 ๘.๒ บุคลากร 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
 
 
 
 



 
 

๙.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
 ๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

-แบบประเมินผลงาน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

๒. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที  
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

-แบบประเมินผลงาน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

    ๓. ผู้เรียนรู้จักการยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

-แบบประเมินผลงาน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

    ๔. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

        
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  ๒. นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๓. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๔. ผู้ปกครอง/ ชุมชน พึงพอใจกับพฤติกรรมของนักเรียนในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 ๕. โรงเรียนใช้กระบวนการนิเทศภายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
  
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  ๒ /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2,3 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2/โรงเรียนท่ี ก.3   
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

หลักการของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ ประเทศ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่า ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ โดยต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตระหนัก ในความส าคัญท่ีจะการส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่ม
ให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน จึงจัดท า โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
เพื่อให้สอดรับการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒) ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายคือคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ ฉะนั้นโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเน้น พร้อมท้ัง
ผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ตามความถนัด ความสนใจ เต็มตามศักยภาพของ
นักเรียน ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ความสามารถของนักเรียน ได้เรียนเต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

ผลผลิต 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ตามเกณฑ์ของโรงเรียน  พร้อม
ท้ังมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. นักเรียนสามารถใช้ภาษาส่ือความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน าไป
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
 ๓. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ได้ 
ท้ังในและนอกสถานศึกษา  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้  และชอบมา
โรงเรียน 
  



 
 

 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและได้รับความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดในแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ า 
๓. นักเรียนทุกคนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 

 เชิงคุณภำพ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์  น าประสบการณ์  น าความรู้มาพัฒนาตนเองให้

เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น 
๒. นักเรียนทุกคนเกิดทักษะในการคิดและการส่ือสาร 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จของกำรประเมินโครงกำร   ๘๐ %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 ๔.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม 
 ๕.๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๒ ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
๕.๒ กำรด ำเนินกำร 
 ๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕.๒.๒ ด าเนินตามโครงการ 
๕.๓ กำรตรวจสอบ 
 ๕.๓.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ 
 ๕.๓.๒ รวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
 
๕.๔ กำรปรับปรุง 
 ๕.๔.๑ สรุปและรายงานผล พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
 

 



 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน   
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าวิชาการ 
กำรด ำเนินงำน   
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาภาษาไทย  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
ภาษาไทย 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
คณิตศาสตร ์

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
วิทยาสตร์ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมฯ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดสังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
สังคมฯ 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาสุขศึกษา  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านสุข
ศึกษาฯ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาศิลปะ ดนตรี  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชาการงานฯ  - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านการ
งานอาชีพ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ 

หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล   
๑ นิเทศ ติดตามงาน ด้วยฝ่ายบริหาร ตลอดปีการศึกษา ผู้อ านวยการ/หน.งาน 
กำรปรับปรุง   



 
 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ สรุปผลและรายงายผลการด าเนินงาน พร้อมท้ัง

ปรับปรุงแก้ไข 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางเพิ่มพูล  
โกสินทร์ประดิษฐ์ 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑ เมษายน ๒๕๖๒ –๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณ 

๘.๑ งบประมาณท้ังหมด    24,๐๐๐    บาท    แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึก
ษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิ่น 

อื่นๆ 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านภาษาไทย 

        
3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านคณิตศาสตร์ 

        3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

        3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
สังคมฯ 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านสังคมฯ 

        3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาฯ 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านสุขศึกษาฯ 

        3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ศิลปะ ดนตรี 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านศิลปะ ดนตรี 

        3๐,๐๐ 

ก ลุ่ ม ส าร ะ ก าร เรี ย น รู้
วิชาการงานอาชีพ 

         



 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึก
ษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิ่น 

อื่นๆ 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้านการงานอาชีพฯ 

        3,๐๐๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

         

-กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะ
ภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

        3,๐๐๐ 

รวมทั้งส้ิน 24,๐๐๐ 
๘.๒ บุคลากร 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ 
 
๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๘๐ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 

การประเมิน แบบวัดและประเมินผล 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและได้รับความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดในแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์  น าประสบการณ์  น าความรู้มาพัฒนาตนเองให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น
นักเรียนทุกคนเกิดทักษะในการคิดและการส่ือสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  ๓ /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

งาน/โครงการ  พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจรวยพร  วีระเสถียร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,2,6 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.2,4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 13,14,19,20 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น  พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

ซึ่งในปัจจุบันนี้การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษานั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑  โรงเรียนวัดใหญ่จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามนโยบายและความเหมาะสม 
  
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
๒.  เพื่อให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานสนองนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

๑.  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
๒.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานสนองนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 

 



 
 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑)  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ ร้อยละ ๘๕ 
๒)  โรงเรียนสามารถด าเนินงานสนองนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ร้อยละ ๙๐ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  เต็มความสามารถตามนโยบายการพัฒนาผู้เรียนของ 

กระทรวงศึกษาธิการตามท่ีก าหนด  และโรงเรียนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาผู้เรียนตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ  ๘5 %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ เต็มความสามารถ  
๔.๒  โรงเรียนสามารถด าเนินงานสนองนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒   การด าเนินการ (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

     - กิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

๕.๓   การตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   การปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 



 
 

๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 
 

วางแผนการด าเนินงาน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
การด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
- กิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
๑-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 
 
 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช 
นางจรวยพร วีระเสถียร 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

และคณะฯ 
 
นางจรวยพร  วีระเสถียร 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน(ฝ่ายบริหาร
วิชาการ) 
 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

 
นางจรวยพร  วีระเสถียร 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
นางเพ่ิมพูล  โกสินทร์
ประดิษฐ์ 

 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๘.งบประมาณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๓๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาดท้องถิ่น 
อ่ืนๆ ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
รายจ่าย

อ่ืนๆ 
รวม 

- กิจกรรมตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ 
 

/      ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ 
 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
ได้อย่างเต็มความสามารถ 

สังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
แบบทดสอบ 

๒.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานสนองนโยบาย
การปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ผลงานและรางวัล 
 

เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
แบบรายงานกิจกรรม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ  
๑๐.๒  โรงเรียนสามารถด าเนินงานสนองนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

โครงกำรที่  ๔ /๒๕๖๒ 
ภำคเรียนที่ ๑, ๒ 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2,3 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4 โรงเรียนท่ี ก.1,2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3,4,5-8 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น  พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียน                 
วัดใหญ่ได้จัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ  ได้น าเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้   มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
๒.  นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการ

ประเมินคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไป 
๓.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
๑.  นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาท่ีก าหนดให้ในระดับดี

ขึ้นไป 
๒.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 



 
 

๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
๔.  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวลัระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

 
๓.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

๑)  ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันมหกรรมวชิาการ  งานเปิดบ้านวิชาการ  และงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ร้อยละ ๘๐ 
๒)  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ  งานเปิดบ้านวิชาการ  และงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนท้ังในระดับเขต  ระดับภาคและระดับประเทศ  ร้อยละ ๖๐ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก 

การแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘0 %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
๔.๒  นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมินคิด 

วิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไป 
๔.๓  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.๔  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒   การด าเนินการ (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้ 

     - กิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการสถาบันศึกษาต่างๆ 
- กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

๕.๓   การตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 



 
 

๕.๔   การปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 
 

วางแผนการด าเนินงาน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
การด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ดังนี้ 
   - กิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการของสถาบันศึกษาต่างๆ 
   - กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าป ี

 
๑-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 
 
 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช 
นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

และคณะฯ 
 
นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน(ฝ่ายบริหาร
วิชาการ) 
 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

 
นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 

และคณะท างาน 
 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 



 
 

๘.งบประมาณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาดท้องถิ่น 
อ่ืนๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑. กิจกรรม
มหกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

/     1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ
เขตฯ ระดับ
ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

/     ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 9๐,๐๐๐ 
        ๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๙. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้
อย่างเต็มความสามารถ 

สังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
แบบทดสอบ 

นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และ
ทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมินคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีข้ึนไป 

แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
 

แบบทดสอบ 
 

นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สังเกตและวิเคราะห์จาก
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อสอบ 

นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล
ระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

ผลงานและรางวัล 
 

เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
๑๐.๒  นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมนิ 

คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นไป 
๑๐.๓  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑๐.๔  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 



 
 

โครงกำรที่  ๕/๒๕๖๒ 
         ภำคเรียนที่ ๑,๒ 

 
ชื่อโครงการ       สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพท่ีโรงเรียนวัดใหญ่ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่      
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.4,5,6 โรงเรียนท่ี ก.3-5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 5,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 15,16,19-20 
_______________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ได้ผสมผสาน
ความรู้ด้านต่าง ๆเพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับสนใจและความถนัดของผู้เรียน ความสุนทรียะทางดนตรี ศิลปะ จะเป็นองค์ความรู้อีกแขนงหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียน
เข้าถึงความดี  ความงาม   และความสุข  นักเรียนบางคนมีอัจฉริยภาพในการท่ีแสดงออกด้านดนตรี  กีฬา  และ
ศิลปะ  เป็นความสามารถท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด หรือสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพราะมีความสนใจส่วนตัว  ดังนั้น  
โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้  เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ  ตลอดจนกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ผู้เรียนมีความอ่อนโยน  เข้าถึงสุนทรียะและมีความสุข อีกท้ังผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และรู้จักการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด  
ผลการด าเนินโครงการนี้ในรอบปีท่ีผ่านมา  พบว่าการด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายในระดับปานกลาง  ใน
ด้านการพัฒนา  ความสามารถด้านกีฬา  และดนตรี   ด้านศิลปะนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคคือ  ขาดครูท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในด้านนี้   ในปีการศึกษานี้จึงพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยการจัด
แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ   
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ผลผลิต ( Outputs )        
๒.๑.๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

 ๒.๑.๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๑.๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 ๒.๑.๔. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๒.๑.๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 



 
 

 ๒.๑.๖. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๒.๒  ผลลัพธ์   ( Outcomes) 
         ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสนใจและความถนัด  อย่างมีความสุข  และได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ก้าวหน้าตลอดจนผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีทักษะชีวิตท่ีมีคุณภาพในการด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ      

๓.๑.๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
  ๓.๑.๒. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๓.๑.๓. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  ๓.๑.๔. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
  ๓.๑.๕. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
  ๓.๑.๖. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

๓.๒  เชิงคุณภาพ    
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และมีน้ าหนัก ส่วนสูง  

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  พร้อมท้ังเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นและสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ ตามจินตนาการ  รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑.  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 ๔.๒.  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๔.๓.  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ  และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค  
ภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 ๔.๔.  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๔.๕.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 ๔.๖.  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการ                  
ตามจินตนาการ 



 
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการครู 
 ๕.๒.๒  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๒.๔  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC)ท้ังภายใน และภายนอก 
 ๕.๒.๕  นิทรรศการวิชาการน าเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๓ การตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ การปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน   นางรุ่งสุรีย ์
นางสาวอจลญาและคณะ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖๒ - 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- 

๒ การด าเนินการ    

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๐,๐๐๐ นางสาวอจลญา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑. นายสุรเชษฐ์   
 ๒. นางสาวสุขุมาล 
 ๓. นางสาววริศรา) 

- กิจกรรมออกก าลังกายทุกเช้าวันจันทร์ พุธ 
และศุกร์    

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

๑,๐๐๐ 

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พฤษภาคม ๒๕๖๒ 3,๐๐๐ 



 
 

 ถึงมีนาคม ๒๕๖๓  
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 
3,๐๐๐ 

- กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

15,๐๐๐ 

- กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

3,506 

๓ การตรวจสอบ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

 นางรุ่งสุรีย ์ สิงหราช 
นางสาวอจลญาและคณะ 
 - นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ 

- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงมีนาคม ๒๕๖๓ 

- 
 

๔ การปรับปรุง   น.ส.อจลญา, นส.ปิยมา
ภรณ์ - น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 
มีนาคม ๒๕๖๓ - 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๘๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอยีดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
อุดหนุน 

รายไ
ด้

สถา
นศึก
ษา 

เงิน
สนับสุ
นนจาก
ท้องถ่ิน 

อื่น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รายจ่าย
อื่นๆ 

- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 

  

   ๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมออกก าลังกายทุก
เช้าวันจันทร์ พุธ และศุกร์    

  
   ๑,๐๐๐ 

  
๑,๐๐๐ 

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

  
   3,๐๐๐ 

  
3,๐๐๐ 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 

  
   3,๐๐๐ 

  
3,๐๐๐ 

- กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ-      ๑5,๐๐๐   ๑5,๐๐๐ 



 
 

อุปกรณ์ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 
- กิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 

  
   ๑๐,๐๐๐ 

  
๑๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  
   3,506.29 

  
3,506 

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

  
   

-   - 

รวมทั้งสิ้น 45506.29 
๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๙. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๒.  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓.  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ  และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค  
ภัย  อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
๔.  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๕.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
๖.  สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 

- ตรวจสุขภาพ สมรรถภาพ 
- การสังเกต 
- การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 

- บัตรบันทึกสุขภาพ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูลการ
ทดสอบสมรรถภาพ 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  ครูได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน ด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ อีกท้ังสร้างสรรค์ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

๑๐.๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๑๐.๓.  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  และรู้จักการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 

๑๐.๔  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสนใจและความถนัด  อย่างมีความสุข  และได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ก้าวหน้าตลอดจนผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงกำรที่ ๖ /๒๕๖๒ 
     ภำคเรียนที่ ๑,๒  

งาน/โครงการ  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2-4 /น.2-4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,3 โรงเรียนท่ี ก.2-4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 2,19-20 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น  พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 แนวการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน              
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านภาษาอังกฤษ เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษอีกท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจในด้านภาษาอังกฤษ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษ  
๒.๑.๒  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้ 

มีความเป็นเลิศ 
๒.๑.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
๒.๒.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ  
๒.๒.๒  ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้ 

มีความเป็นเลิศ 
๒.๒.๓  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

๓.  เป้าหมาย 

3.2  เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๒  ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ ร้อยละ ๘๐ 



 
 

๓.๑.๓  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ 
3.3 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ  มีความสนใจ มีความถนัด  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ  
๔.๒  ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ 
๔.๓  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  การด าเนินการ (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

     - กิจกรรม Words Booklet 
- กิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมสร้างส่ือภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๓   การตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   การปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 

๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
๒ 
 

วางแผนการด าเนินงาน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
การด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 

 
๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช 
นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
และคณะฯ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 
 

ด าเนินตามกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ ดังนี้ 
   - กิจกรรม Words Booklet 
   - กิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 
   - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมสร้างส่ือภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง  
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล 
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรูด 
นางอาภรณ์ ชาวสระไคร 
 
 
 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
 
นางเพ่ิมพูล  โกสินประดิษฐ์ 
นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ 
และคณะท างาน 
 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๘.งบประมาณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 17,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จาดท้องถิ่น อ่ืนๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย

อ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรม 
Words Booklet 

/      ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมวัน
ภาษาอังกฤษและ
วันคริสต์มาส 

/      ๕,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสนุน
จาดท้องถิ่น อ่ืนๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย

อ่ืนๆ รวม 

๓. กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

/      5,๐๐๐  5,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมสร้างส่ือ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู ้

/      2,๐๐๐  2,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 17,๐๐๐ 
**หมายเหตุ... ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

๘.๒ บุคลากร   
                ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่

 



 
 

๙. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้าน
ภาษาอังกฤษ  

ส ารวจ   แบบส ารวจ   

๒.  ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัดด้าน
ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๓.  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ  
๑๐.๒  ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัดด้านภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ 
๑๐.๓  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรที่ ๗ /๒๕๖๒ 
     ภำคเรียนที่ ๑,๒  

ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนพวรรณ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4,6 /น.2,4-5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4,6 โรงเรียนท่ี ก.1,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 2,16 ตัวบ่งช้ีท่ี 6,17,18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน  เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอ านวยความสะดวก  จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า  แสวงหาค าตอบ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นให้
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  
และจากผลการประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  รอบสาม
ของโรงเรียนวัดใหญ่พบว่ามีข้อเสนอแนะจุดท่ีควรพัฒนา  คือ  สถานศึกษาควรจัดหา สร้างแหล่งการเรียนรู้เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น การท างานโครงงาน รายงาน ช้ินงาน การปฏิบัติจริง  โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้  เช่น  การพัฒนาห้องสมุด  จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ  ปรับปรุงกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

 โรงเรียนวัดใหญ่  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  และการเรียนรู้ของ
นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  โดยจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการรวมท้ังจัดให้มี
กิจกรรมห้องสมุดท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น   จัดหาหนังสือและเอกสารต่าง ๆและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการใช้บริการห้องสมุด  อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมส่ือการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร 

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ือต่างๆ รอบตัว  



 
 

 ๓. เพื่อปลูกฝังให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ให้แก่นักเรียน  ครู  และชุมชน ได้อย่างจริงจัง อันเกิดประประโยชน์
สูงสุดและได้มาตรฐาน 
 ๔. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียน 
 ๕. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน  
๓. เป้าหมาย 
  
         เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่  ร้อยละ  ๘๕   เข้าใช้บริการห้องสมุด 
  ๒. เป็นแหล่งค้นคว้าและใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
        เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 ๔. ตัวชี้วัด 

๑. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ 

               เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 
๕. วิธีการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
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นา
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คม
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ม 
พฤ

ศจ
ิกา
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คม
 

มก
รา
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๑ 
๒ 
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๑ 
๒ 
 
 
 

ข้ันเตรียมการ(P) 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
 
 
 
ข้ันด าเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ ในการ
พัฒนาตนเอง 
   - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม 
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นางรุ่งสุรีย์ 
นางนพวรรณและคณะ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
นางนพวรรณ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑.นางนพวรรณ 
 ๒.นางสาววริศรา 
 ๓.นางสาวสุวิภา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 

   - กิจกรรมนักเขียนรุ่นเยาว์ 
   - กิจกรรมอบรมบรรณรักษ์รุ่นเยาว์ 
   - กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน 
   - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
   - กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
   - กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง 
   - กิจกรรมรักการอ่าน 
   - การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับวันส าคัญต่างๆ 
   - กิจกรรมสัปดาห์หนังสือมือสอง 
   - การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมของ
ห้องสมุดปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ข้ันนิเทศติดตามผล (C)  
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้ันประเมินผล/ ติดตาม(A) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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นางนพวรรณ 
 
นางนพวรรณ     
นางสาววริศรา 
นางนพวรรณและคณะ 
นางนพวรรณ นส.ธิดารัตน์ 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๗. งบประมาณ 
 งบประมาณ   8,5๐๐  บาท    ค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้ 
    - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม  เป็นเงิน   ๑,๐๐๐   บาท 
    - กิจกรรมนักเขียนรุน่เยาว์    เป็นเงิน  ๑,๐๐๐   บาท 
  - กิจกรรมอบรมบรรณรักษ์รุ่นเยาว ์   เป็นเงิน      -   บาท 
   - กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน    เป็นเงิน       -   บาท 
   - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด    เป็นเงิน  ๑,๐๐๐   บาท 
   - กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี    เป็นเงิน   ๑,๐๐๐   บาท 
  - กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง    เป็นเงิน       -     บาท 
  - กิจกรรมรักการอ่าน     เป็นเงิน     -    บาท 
 - การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  เป็นเงิน   2,๐๐๐   บาท 
  - การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน                        เป็นเงิน   ๒,๐๐๐   บาท 
 - สรุปผล รายงานกิจกรรมและจัดท าแฟ้มโครงการ  เป็นเงิน   ๑,๐๐๐   บาท 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา     เงินสนับสนุนส่วนท้องถิ่น      อื่นๆ บริษัทต่างๆ 
 



 
 

งบประมาณท้ังหมด 8,5๐๐  บาทแยกรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
เงินอุดหนุน เงินรายได้/

อุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

รวมทั้งสิ้น 
 
 

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

โรงเรียนวัดใหญ ่  8,5๐๐   8,5๐๐   - 8,5๐๐   
 
๘. สถานที่จัด 
 โรงเรียนวัดใหญ ่
๙. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 

ประเด็นการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนและ
ครูท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม 

- การตรวจผลงาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบประเมินผลงาน/ แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีหนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าตรงตามหลักสูตร 
 ๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. มีห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียน 
 ๔. ครูใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๕. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  ๘/๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ       พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิวากร  พรหมบุตร และคณะ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4 /น.2,4-5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4,6 โรงเรียนท่ี ก.3,4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6,17,18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑  มีจุดมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษา  โดย

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ดังนั้นการจัดกระบวนการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ บูรณาการทักษะต่างๆ ได้
เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ครอบครัว ทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ร่วมพิจารณา เสนอนโยบายแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาของโรงเรียน การท่ีสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ถือว่าเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ ได้
เปล่ียนแปลงไปมาก อันเป็นสาเหตุจากการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกต้อง ตลอดจน
ปัญหาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่  ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้มีแหล่งข้อมูล ความรู้ ท่ี
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรส่งเสริม สนับสนุน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                
     ๑.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนให้มีคุณภาพ  
     ๑.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ      

 ๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
                สถานศึกษามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในมีคุณภาพเป็นแบบอย่างได้ 
 



 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ      
สถานศึกษามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย สามารถใช้ ICT ได้ 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
๓.๒ เชิงคุณภาพ    
สถานศึกษามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีห้องเรียนท่ีสะอาด สุขลักษณะ สวยงามทันสมัย 

สามารถใช้ ICT ทุกเวลา มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีเป็นต้นแบบ 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ ห้องเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีส่ือใช้ ICT ได้อย่างสะดวก 

๔.๒ แหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม สามารถใช้ ICT ได้อย่างสะดวก 

๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕.๒.๒  กิจกรรมส ารวจห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ICT 
 ๕.๒.๕  นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 ๕.๓ การตรวจสอบ (C) 
 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ การปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์, นายศิวากร 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นายศิวากร , น.ส.รานี  
นางอาภรณ์ 

๒ การด าเนินการ    
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  

พฤษภาคม-
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- นายศิวากร, นายนิพนธ์, 
นายชินกร 

- ส ารวจห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
  

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

- นายศิวากร, นายนิพนธ ์

- พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ ICT 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

80,๐๐๐ นายศิวากร, นายชินกร 

- นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

- นางรุ่งสุรีย์, หัวหน้างาน
ต่างๆ 

๓ การตรวจสอบ    
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   มีนาคม ๒๕๖๓ - นายศิวากร 

๔ การปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๓ - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๗๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น อ่ืน ค่า 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

๑. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ ICT       70,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 8๐,๐๐๐ 
 

๘.๒ บุคลากร 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่



 
 

๙. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ห้องเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ สวยงาม มีส่ือใช้ ICT ได้อย่าง
สะดวก 

- การสังเกต/การนิเทศ 
- ประเมินเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต/แบบนิเทศ 
- แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

๒. แหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ สวยงาม สามารถใช้ ICT ได้อย่าง
สะดวก 

- การสังเกต/การนิเทศ 
- ประเมินเอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต/แบบนิเทศ 
- แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

๔. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

- การสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษามีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีห้องเรียนท่ีสะอาด สุขลักษณะ สวยงามทันสมัย 
สามารถใช้ ICT ทุกเวลา มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีเป็นต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

โครงการที่  ๙ /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
แผนงำน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกนกพร  สิงห์โต และคณะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4 /น.2,3  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4 โรงเรียนท่ี ก.2,4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6,17,18 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ซึ่งความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในสมรรถนะท่ีต้องเกิดกับผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ซึ่งปั จจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญในการช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนมี ความสนใจ มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาความรู้ใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้คิดอย่างมีเหตุผล 
คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนพัฒนาในการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาสถาบัน สังคม และประเทศไปพร้อมๆ กัน  
 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวงานคอมพิวเตอร์จึงได้วางแผนพัฒนาคุณภาพครูไปพร้อมกับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรก าหนดและรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพจึงด าเนินการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน ท่ีมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ได้ตรงตามความถนัด
ความสามารถของตนเอง  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต (Output) 
๒.๑.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
๒.๑.๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ 
๒.๑.๓ เพื่อเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๒.๒.๑ นักเรียนความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 



 
 

๒.๒.๒ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ 
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเหรียญทอง 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึน้ไป 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
๔.๒ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 

๕.๑.๑ ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๕.๑.๒ จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๕.๑.๓ ประชุมครูเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินการ 

๕.๒ การด าเนินการ (D) 
๕.๒.๑ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

๕.๒.๑.๑ มอบหมายความรับผิดชอบในการฝึกทักษะท่ีใช้แข่งขัน 
๕.๒.๑.๒ ฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละทักษะ 
๕.๒.๑.๓ น านักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

๕.๒.๒ รวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรม 
๕.๓ การตรวจสอบ (C)   

๕.๓.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๓.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔ การปรับปรุง (A) 
๕.๔.๑ น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมร่วมวางแผนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๒ จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
๑.๓ ประชุมครูเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินการ 

พฤษภาคม 
๒๕๖2 

- 

นางสาว
กนกพร, 
นายชินกร, 
นางสาว
กนกวรรณ 

๒ การด าเนินการ (D) 
๒.๑ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

๒.๑.๑ มอบหมายความรับผิดชอบในการฝึกทักษะท่ีใช้แข่งขัน 
๒.๑.๒ ฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละทักษะ 
๒.๑.๓ น านักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ 
๒.๒ รวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรม 

พฤษภาคม 
๒๕๖2 – 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖3 

๓,๐๐๐ 

นางสาว
กนกพร, 
นายชินกร, 
นางสาว
กนกวรรณ 

๓ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (C) 
๓.๑ ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 

- 
นางสาว
กนกพร  

๔ การปรับปรุง (A) 
๔.๑ น าผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

มีนาคม 
๒๕๖3 

- 
นางสาว
กนกพร  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๘. งบประมำณ 

๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๕,๐๐๐ บาท แยกรายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุ
น 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุ
นจาก
ท้องถ่ิน 

อื่นๆ 
ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
รายจ่าย

อื่นๆ 
รวม 

1. ฝึกซ้อมนักเรียนในแต่ละทักษะ       3,000   
รวมทั้งสิ้น 3,000 

๘.๒ บุคลากร 
              ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 



 
 

๙. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนได้รว่มกิจกรรมทักษะ

และรับความรู้จากกิจกรรม
ดังกล่าวที่จัดขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

 
- สอบถาม 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
นกัเรียนได้รับเกียรติบัตร

เหรียญทอง  

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ตามท่ีตนเองสนใจและถนัด 
๑๐.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๑๐.๓ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรที๑่๐ /๒๕๖๒ 
ภำคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงกำร       ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวธิดำรัตน์  นวลนุกูล และคณะ 

ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.4,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,5,6 โรงเรียนท่ี ก.2,3,4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 6,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 17-20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม      
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่
ท่ีครูควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ ในอันท่ีจะ
พัฒนาผู้เรียนท่ีเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิสัยทัศน์การปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ก าหนดให้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป ๓ เรื่อง ได้แก่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้, โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม   

ในสังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยของสังคมออนไลน์  (social network) และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้เรียนรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษา  หาความรู้ กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ี ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมาก เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ  แต่หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายแก่ผู้เรียนได้เช่นกัน  ดังนั้นบทบาทหน้าท่ีของ
ครูผู้สอนก็ต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย  ครูต้องเป็นผู้ช้ีแนะ/แนะน า และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ัง ๓ ด้าน 

๑ . ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้ เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแก้ปัญหา การส่ือสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

๒. ทักษะชีวิตและกำรประกอบอำชีพ  มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและ ปรับตัวมีเป้าหมาย
ของชีวิตและความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี ศักยภาพการผลิต และยอมรับการ
ตรวจสอบมีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ  



 
 

๓. ทักษะด้ำนข้อมูลข่ำวสำร กำรสื่อสำร เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถใน การเข้าถึงสารสนเทศ
และส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการ เช่ือมโยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เรื่องจริยธรรมและกาหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้  

จากหลักการและเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ทางโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และการพลเมืองของโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีส่วนเกี่ยวกับผู้เรียนในชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                

 ๑.๑ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 

 ๑.๒ ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  และเป็นพลเมืองท่ีดี 
 ๑.๓ ผู้เรียนและครูมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
 ๑.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุมชน องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 ๑.๕ ครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
            ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีคุณภาพ  
 
๓. เป้ำหมำย 
    ๓.๑ เชิงปริมำณ      

๑) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 

๒) ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และเป็นพลเมืองท่ีดี 
๓) ผู้เรียนและครูมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
๔) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุมชน องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๕) ครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๖) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๙๐ 

    ๓.๒ เชิงคุณภำพ    
ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีคุณภาพ  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ผู้เรียนเป็นครูมืออาชีพเพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 



 
 

๔. ตัวชี้วัด 
     ๔.๑ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 
     ๔.๒ ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  และเป็นพลเมืองท่ีดี 
     ๔.๓ ผู้เรียนและครูมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ    
     ๔.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุมชน องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ๔.๕ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการด าเนินโครงการ 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
     ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
            ๕.๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
            ๕.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
            ๕.๑.๓ จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
            ๕.๒.๑ ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
            ๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (iPad Lab, iClassroom, DLIT) 
            ๕.๒.๓ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) ท้ังภายใน และภายนอก 

            ๕.๒.๔ นิทรรศการวิชาการน าเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
     ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
            ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู ้
            ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
     ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 
            น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย,์ น.ส.ธิดารัตน์ 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

- น.ส.ธิดารัตน์ ,  
น.ส.วิไลลักษณ์นางอาภรณ์ 

๒ การด าเนินการ 
- ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
 

พฤษภาคม, ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๕,๐๐๐ นายศิวากร, นายชินกร 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

- ครูทุกท่าน 

- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) ท้ังภายใน 
และภายนอก 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

2๐๐๐ ครูผู้สอน 

- นิทรรศการวิชาการน าเสนอผลงานดีเด่น
ด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

5,๐๐๐ ครูผู้สอน 

๓ การตรวจสอบ 
- นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย,์ นางเพิ่มพูล  
 
น.ส.ธิดารัตน์ 

๔ การปรับปรุง 
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๓ - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘. งบประมำณ 

     ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๓๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น อ่ืน ค่า 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

๑. ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย 

  
   

 2,500 2,500 ๕,๐๐๐ 

2. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (PLC)  

  
   

1,๐๐๐ 1,๐๐๐  2,๐๐๐ 

3. นิทรรศการวิชาการ      
 

2,500 2,500 5,000 
รวมทั้งสิ้น 1,๐๐๐ 6,๐๐๐ 5,๐๐๐ 12,๐๐๐ 

 

     ๘.๒ บุคลากร 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ 
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถ 

คิดวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 

เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 

- การทดสอบ 

- การประเมินทักษะ 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมินทักษะ 

 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  

และเป็นพลเมืองท่ีดี 

- การประเมินทักษะ 

 

- แบบประเมินพฤติกรรม/

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๓. ผู้เรียนและครูมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึง

ข้อมูลต่างๆ 

- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 

๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และชุมชน องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 

๕. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจัดการศึกษา 

- การสอบถามความ       

พึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
     ๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            ๑๐.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
            ๑๐.๒ ผู้เรียนสามารถน าเสนอช้ินงานของตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน 



 
 

            ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความส านึกรักท้องถิ่น  น าความรู้ไปพัฒนาชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
            ๑๐.๔ ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
            ๑๐.๕ สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            ๑๐.๖ สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง สามารถเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ได้  
            ๑๐.๗ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชน พัฒนาชุมชนรอบข้างสถานศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรที่  ๑๑ /๒๕๖๒ 
ภำคเรียนที่ ๑, ๒ 

งานโครงการ              ศิลปินน้อย 
แผนงาน                    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                นางอัมพาพันธ์  ปานขาว และคณะ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3 /น.2  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2 โรงเรียนท่ี ก.3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นการพฒันาผู้เรียน  เป็นฐานในการด าเนินชีวิตเพื่อให้อยู่
รวมกันในสังคมอย่างมีความสุขและพอเพียงศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ซึ่งเป็น
กลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางด้านศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มี
สุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 โรงเรียนมีแนวนโยบายท่ีจะให้การเรียนรู้ของนักเรยีนเป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถพัฒนาความรู้
ของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้  ซึ่งการเรียนรูนี้สามารถจะเรียนรู้ได้ดีต้องได้รับความรู้จากครูศิลปะ
ท่ีมีความช านาญ  การเรียนวิชานี้ยังได้ยึดหลักตามแนวทาง ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ภายในท้องถิ่นของ
ตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปท างานท่ีอื่น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
                 ๑)  นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
        ๒)  นักเรียนมีความสุขในการเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมวัย 
 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs ) 
        ๑)  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพภายในโรงเรียน 
        ๒)  นักเรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
       ๓)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้  การลงสี  ประติมากรรม (การปั้น) 
       ๔)  นักเรียนมีความสามัคคี ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 



 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๑)  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมวันศิลปินน้อยภายในโรงเรียน 
 ๒)  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๓)  นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู้ การท างานด้านศิลปะ 
 ๔)  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีใจรักการวาดภาพ  ออกแบบงานศิลปะ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๑)  นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา และสังคมในการเรียนรู้ 
 ๒)  นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
๔.  ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ นักเรียนมีสุนทรียภาพและมีจิตใจอ่อนโยน 
 ๔.๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การท างานด้านศิลปะ 
 ๔.๓ นักเรียน มีความสามัคคีร่วมมือกันท างานกลุ่ม 
๕.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม ( P ) 
       ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปินน้อยภายในโรงเรียน 
       ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาช่วงเวลาในการจัดแข่งขัน ประเภทของการแข่งขัน
ศิลปะ 
       ๕.๑.๓  แบ่งนักเรียนเป็นสายช้ัน  
       ๕.๑.๔  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒  การด าเนินการ ( D ) 
       ๕.๒.๑  ด าเนินกิจกรรม แข่งวาดภาพระบายสี และประติมากรรม 
       ๕.๒.๒เสร็จส้ินการแข่งขัน มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร 
 ๕.๓  การตรวจสอบ ( C ) 
   จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการแข่งขัน  โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
การมีทักษะทางศิลปะ ความสามัคคีในการท างาน  รวมถึงปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 ๕.๔  การปรับปรุง ( A ) 
    น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินกิจกรรมต่อไป  
 
 
 



 
 

๖.  ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
๔ 

วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
-แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
-ประชุมคณะกรรมการ 
ช่วงเวลาในการแข่งขัน 
-แบ่งนักเรียนแต่ละสายช้ัน 
-เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร 
การด าเนินการ 
-จัดการแข่งขันตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
-แข่งขันเสร็จ มอบรางวัล 
การตรวจสอบ 
-ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
การปรับปรุง 
-น าผลสรุปมาเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
 เพื่อแก้ไข 
 

๑๖-๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ 
กรกฎาคม 
 
 
 
๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒ถึง๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕,๐๐๐ ผู้อ านวยการ 
 
อัมพาพันธ์  

 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘.  งบประมาณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  ๕,๐๐๐ บาท แยกตามรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุ
น 

รายได้ 
สถานศึก
ษา 

เงิน
สนับสนุน 
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่า
ยอื่นๆ 

รวม 

๑ การแข่งขันวาด ภาพ    ๕๐๐  500 
๒ การแข่งขัน ประติมากรรม    ๕๐๐ ๐ 500 

๓ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
   นักเรียน 

   ๑,๐๐๐ ๐ 1000 

                                                                                                    รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 

 
๘.๒   บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่



 
 

๙.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

๑. ครูมีการพัฒนานักเรียนทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม - แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

๒. นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมวัย 

-ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม - แบบประเมินกิจกรรม 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. นักเรียนมีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ อ่อนโยน มองโลกสวยงาม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
      ๒. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      ๓. นักเรียนมีความสามัคคี ท างานเป็นหมู่คณะได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรที่  ๑๒ /๒๕๖๒ 
ภำคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงกำร  สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 
ลักษณะโครงกำร โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2 โรงเรียนท่ี ก.3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1,4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
           เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน  เด็กและเยาวชน  ล้วนแต่เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตมากมาย  ต่างใช้
ชีวิตโดยความประมาท  ไม่ได้ยึดหลักธรรมทางศาสนา  ท้ังท่ีเราทุกคนสามารถท่ีจะน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สามารถน ามาใช้ในการด ารงตนหรือ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเข้ามารุมเร้าภายในจิตใจ  อีกท้ังผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  แม้กระท่ัง
การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก  หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด  ความเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบ  เห็นแต่
ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว  โรงเรียนวัดใหญ่  เป็นสถานศึกษาท่ีสามารถสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมท่ีดีงาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  จึงได้จัดท าโครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขึ้น  เพื่อให้
นักเรียนได้มีคุณธรรม  เห็นความส าคัญของพระพทุธศาสนา  รวมถึงร่วมกันท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม
สืบต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 

  ๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๓.  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๔.  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน   

๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
๑.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

 



 
 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑  เชิงปริมำณ 

๑. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
๒. นักเรียนรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๓. ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๔. บริหาร  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ประสานความร่วมมือระหว่าง  บ้าน  วัด  และโรงเรียน 

๓.๒  เชิงคุณภำพ 
  ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง  

บ้าน  วัด  โรงเรียน  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกณฑ์

ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

๔. ตัวชี้วัด 
๑.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การน าหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๓.  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๔.  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน   
 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
  ๕.๒  การด าเนินการ  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรมสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

๕.๓  การตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  การปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
 
 



 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
 

วำงแผนด ำเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอ 
   โครงการ 
-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/ 
   งบประมาณ 
กำรด ำเนินกำร   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
   มอบหมายงาน 
-  ด าเนินตามกิจกรรมสอน 
   ธรรมศึกษาในโรงเรียน  
    - กิจกรรมการสอน           
      ธรรมศึกษา 
    - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
    - กิจกรรมการสอบ 
       ธรรมศึกษา 
กำรตรวจสอบ   
    -  สรุปผลและรายงานผล     
       การด าเนินงาน 
กำรปรับปรุง   
    -  ประเมินผลการด าเนินงาน 
       ตามกิจกรรม 
    -  จัดท าสรุป รวบรวม 
       เอกสารตามกิจกรรม  
    -  รายงานผลการด าเนินงาน/  
       รายงานประจ าปี 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
 
๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑. นางสาววิไลลักษณ์ 
๒. นางสาวนิศากร 
๓. นางสาววิมลรัตน์) 
  
 
 
 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์และคณะ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 



 
 

๘. งบประมาณ 
๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  7,5๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 

 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมการ
สอนธรรมศึกษา 

      ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม 

     1,5๐๐ 1,5๐๐ - 3,000 

๓. กิจกรรมการ
สอบธรรมศึกษา 

      1,๐๐๐ ๑,0๐๐ 2,0๐๐ 

๖. สรุปผล รายงาน
กิจกรรมและจัดท า
แฟ้มโครงการ 

      ๕๐๐  ๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 7,5๐๐   
๘.๒  บุคลากร 
       ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
  

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
๒.นักเรียนรักและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
๓.ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๔.ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  และชุมชน  
ประสานความร่วมมือระหว่าง  บ้าน  
วัด  และโรงเรียน 
 

- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- ประเมินเอกสาร 
 
-  การสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แผนปฏิบัติการ 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
๒.นักเรียนรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๓.ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๔.ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ประสานความร่วมมือระหว่าง  บ้าน  วัด  และโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

โครงกำรท่ี ๑๓ /๒๕๖๒ 
     ภำคเรียนที่ ๑,๒  

ชื่อโครงกำร                 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ/ งานนิเทศการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่      
ระยะเวลำด ำเนินงำน ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2 โรงเรียนท่ี ก.3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 3,4 
............................................................................................................................... ...................................................... 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดแนวทาง

การจัดการศึกษาไว้ในมาตรา ๒๔ ข้อ ๒ “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
ประยุกต์  ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” และ ข้อ ๓ “จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง       ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” 
นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์โดยก าหนดไว้ใน    เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพให้กับ
นักเรียน    โดยฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิด มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. ด้านคุณภาพนักเรียน 
เกี่ยวกับ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์โดยครูจะต้องส่งเสริมกระบวนการคิดในรายวิชาต่างๆ ให้เกิดกับนักเรียน  พร้อมกับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ท่ีส่งเสริมการคิด  การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการจึงเป็นกระบวนการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมท้ัง
ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
วัดใหญ่  จึงได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. ผลผลิต (Outputs) 

๑.๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 ๑.๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 



 
 

 ๑.๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 

 ๒. ผลลัพธ์  (Outcomes) 
ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในการจัดท า

โครงงาน การจัดนิทรรศการ การแข่งขันและการทดสอบ จากท้ังภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณร้อยละ ๘๕ 

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการจัดท าโครงงาน การจัดนิทรรศการ การแข่งขัน และการทดสอบ จากภายในโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอก 

 
เชิงคุณภาพร้อยละ ๑๕ 
นักเรียนมีความรู ้ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดท าโครงงานการจัด

นิทรรศการ การแข่งขัน และการทดสอบ จากภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๑. นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 ๒. นักเรียนสามารถ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 ๓. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 
 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินงำน 
  ๕.๑.๑  จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
  ๕.๑.๒  ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๕.๒  กำรด ำเนินกำร 
  ๕.๒.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินตามโครงการ 
 ๕.๓  กำรปรับปรุง 
  ๕.๔.๑  สรุปและรายงานผล  พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
 
 



 
 

๖.  ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
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๑ 
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๓ 

ข้ันเตรียมการ(P) 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
ข้ันด าเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเขียนแผนที่เน้นกระบวนการคิด ตัดสินใจ 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
   - กิจกรรมประกวดโครงงาน 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
   - กิจกรรมชุมนุม 
ข้ันนิเทศติดตามผล (C)  
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้ันประเมินผล/ ติดตาม (A) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท า
แฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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นางรุ่งสรุีย์ สิงหร์าช 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
( นางสาวปิยมาภรณ์ ) 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
 
 

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณ   18,๐๐๐  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้ 
  - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   เป็นเงิน   ๓,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรมประกวดโครงงาน    เป็นเงิน   ๔,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์     เป็นเงิน    3,๐๐๐  บาท 



 
 

  - กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นเงิน  5,๐๐๐ บาท 
  - กิจกรรมชุมนุม      เป็นเงิน   2,๐๐๐  บาท 
  - สรุปผล รายงานกิจกรรมและจัดท าแฟ้มโครงการ  เป็นเงิน   ๑,๐๐๐  บาท 
แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา    เงินสนับสนุนส่วนท้องถิ่น  อื่นๆ................ 
งบประมาณท้ังหมด 18,๐๐๐  บาทแยกรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
เงินอุดหนุน เงินรายได้/

อุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

รวมทั้งสิ้น 
 
 

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

โรงเรียนวัดใหญ ่ 8,๐๐๐ 1,๐๐๐ 18,๐๐๐ - 18,๐๐๐ 
 
๙ . กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
 

ประเด็นกำรประเมิน วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีความ 
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ  สมเหตุผล 
 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนและ
ครูท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม 

- การทดสอบ 
- การตรวจผลงาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลงาน/ แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดพื้นฐานอย่างเป็นระบบและเกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
 ๓. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 ๔. ครูจัดท าแผนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
 ๕. โรงเรียนใช้กระบวนการนิเทศภายในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 



 
 

 
งาน/โครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,4,5 โรงเรียนท่ี ก.1,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,4,5 ตัวบ่งช้ีท่ี 4,13-16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
           การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  มีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์  ท้ังร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เป็นผู้ท่ีมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และรวมถึงการ
มีจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยมี
กิจกรรมดังนี้  คือ  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้น   

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกตามต้องการและความถนัด  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

รายบุคคล 
๓.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.  นักเรียนมีความสามัคคีในการท างาน  เกิดความเข้าใจ  ความประทับใจและมีความสุข 
๒.  ครูผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคน  สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ 

ได้ถูกต้อง  
๓.  นักเรียนกล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
๓. ครูผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคน  ส่งเสริมสนับสนุน  และแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง 

โครงการที่ 14 /2560 
ภาคเรียนที ่1,2 
 
 



 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนส่งเสริม  แก้ไขข้อบกพร่องอย่างถูกต้อง  ตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล  ผู้เรียนมีความรักสามัคคี  กล้าแสดงออก  สามารถ   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๑.  นักเรียนมีความรักสามัคคี  กล้าแสดงออก  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๒.  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
๓.  ครูผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคน  ส่งเสริมสนับสนุน  และแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง 
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
  ๕.๒  การด าเนินการ  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕.๓  การตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  การปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
 

วางแผนด าเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอ 
   โครงการ 
-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/ 
   งบประมาณ 
การด าเนินการ   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
   มอบหมายงาน 
-  ด าเนินตามกิจกรรม       

พัฒนาผู้เรียน 
    - กิจกรรมค่ายวิชาการ 
    - กิจกรรมคุณธรรมจิตอาสา 
    - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ –  
      เนตรนารี  และยุวกาชาด 
    - กิจกรรมทัศนศึกษา 
    - กิจกรรมบริการสารสนเทศ 
      ICT  40  ชม./ป ี
การตรวจสอบ   
    -  สรุปผลและรายงานผล     
       การด าเนินงาน 
การปรับปรุง   
    -  ประเมินผลการด าเนินงาน 
       ตามกิจกรรม 
    -  จัดท าสรุป รวบรวม 
       เอกสารตามกิจกรรม  
    -  รายงานผลการด าเนินงาน/  
       รายงานประจ าปี 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

 
๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 

 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑. นางสาววิไลลักษณ์ 
๒. นายศิวากร   
๓. นายนิพนธ ์
๔. นายสุรเชษฐ์ 
๕. นางสาวสุขุมาล 
๖. นางเพ็ญนภา 
๗. นายชินกร) 
  
 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์และคณะ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 

 



 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณ 

๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  ๑๒,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมค่ายวิชาการ   - - - ๑,5๐๐ ๑,5๐๐ 3,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒. กิจกรรมคุณธรรม     
    จิตอาสา 

  - - -  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด 
300/คน 

 
 

 - - - 100,000 60,100 10,๐๐๐ 170,100 

๔. กิจกรรมทัศนศึกษา 
250/คน(141,750) 

 
-อุดหนุนการ
จัดการเรียนฯ
64,690บาท 
-อุกหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
77,060 บาท 

 - - - 70,000 60,000 11,750 141,750 

๕. กิจกรรมบริการ   
    สารสนเทศ  ICT  
    40 ชม./ปี 

  - - - ๑0,๐๐๐ 10,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 336,850 
 

๘.๒  บุคลากร 
       ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่

๙. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.นักเรียนมีความรักสามัคคี  กล้า
แสดงออก  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๒.นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
๓.ครูผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคน  ส่งเสริม
สนับสนุน  และแก้ไขข้อบกพร่องได้
ถูกต้อง 

- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- ประเมินผู้เรียนรายบุคคล 
 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
 
 
- แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล 
 
 

 



 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนมีความรักสามัคคี  กล้าแสดงออก  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๒.  นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
๓.  ครูผู้สอนรู้จักผู้เรียนแต่ละคน  ส่งเสริมสนับสนุน  และแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการท่ี   ๑5  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ       ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานงานทะเบียนวัดผล 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6 /น.1,4,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 13-14,19-20  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม  
มีกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  โดยยึดหลัก ความมีเอกภาพ
ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ในภาพรวม 12 ปี  
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ  เป็นหลักสูตรท่ี
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้   โดยมีหลักการ
วัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา 26  ของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542  กล่าวคือ การ
วัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการปฏิบัติประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน ดังนั้นงาน
วัดผลจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น   งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการงานของโรงเรียนท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่
และท่ีจบการศึกษาไปแล้ว อีกท้ังยังด าเนินงานเรื่อง การจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center : DMC)  การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(SchoolMIS)   เพื่อการพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ   มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่าง
มีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความสะดวกใน   การค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ  

จากหลักการและเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ทางโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าเอกสารและระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลท่ีถูกต้อง และสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา รวมทั้งการให้บริการด้านเอกสารงานทะเบียนต่างๆ ต่อผู้รับบริการ  

 
 
 



 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                

 ๑.๑ เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 ๑.๒ เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ

ทันต่อการใช้งาน  
๑.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
๑.๔ เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีก าหนด 
๑.๕ เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล  

๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
            เพื่อพัฒนางานทะเบียน- วัดผล ให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 
๓. เป้ำหมำย 
    ๓.๑ เชิงปริมำณ      

๑) การด าเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน – วัดผลด าเนินไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
ทันต่อการใช้งาน 

๒) ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง  และมีประสิทธิภาพ 
๓) มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล  

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
    ๓.๒ เชิงคุณภำพ    

การด าเนินงานทะเบียน-วัดผล ให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ     
ทันต่อการใช้งาน และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้มาติดต่อเอกสารงานทะเบียน  
 
๔. ตัวชี้วัด 
     ๔.๑ การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
     ๔.๒ การจัดท าข้อมูลงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
     ๔.๓ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
     ๔.๔ การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีก าหนด 

 ๔.๕ การมีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล  
     ๔.๖ ผู้มาติดต่อขอเอกสารงานทะเบียนมีความพึงพอใจผลการด าเนินโครงการ 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
     ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
            ๕.๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
            ๕.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
            ๕.๑.๓ จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 



 
 

     ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
            ๕.๒.๑ ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานของงานทะเบียน – วัดผล 
            ๕.๒.๒ จัดท าข้อมูลลงระบบสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
            ๕.๒.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสาร 
  - การรับสมัครนักเรียนประจ าปี 
  - การย้ายออกของนักเรียน 
  - การจัดท าเอกสารผลการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
     ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
            ๕.๓.๑ การติดตามและก ากับ การจัดท าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และการออกเอกสารงานทะเบียน 
            ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
     ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 
            น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 
๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย,์ น.ส.ธิดารัตน์ 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

- น.ส.ธิดารัตน์ , น.ส.รานี  

๒ การด าเนินการ    
- ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ในการ
ด าเนินงานของงานทะเบียน – วัดผล 

พฤษภาคม, ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

55,500 น.ส.ธิดารัตน์, น.ส.รานี, 
นางอาภรณ์ 

- จัดท าข้อมูลลงระบบสารสนเทศต่างๆ ให้
เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 

เมษายน ๒๕๖๒ – 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

- ครูทุกท่าน 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสาร 
    ๑.การรับสมัครนักเรียนประจ าปี 
    ๒.การย้ายออกของนักเรียน 
    ๓.การจัดท าเอกสารผลการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

เมษายน ๒๕๖๒ – 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

๕,๕๐๐ น.ส.ธิดารัตน์, น.ส.อภิรตรี 
และครูประจ าช้ัน 

๓ การตรวจสอบ    
- ติดตามและก ากับความถูกต้องของเอกสาร เมษายน ๒๕๖๒ – - นางรุ่งสุรีย,์ นางจรวยพร, 



 
 

 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

มีนาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
- 

น.ส.ธิดารัตน์  
น.ส.อภิรตรี 

๔ การปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๓ - นางรุ่งสุรีย์, น.ส.ธิดารัตน ์

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๘. งบประมำณ 

     ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 55,500 บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม อุดห
นุน 

รายได้
สถานศึก

ษา 

เงิน
สนับสุนน

จาก
ท้องถิ่น 

อื่น 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
รายจ่าย

อื่นๆ 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การด าเนินงานของงาน
ทะเบียน – วัดผล 

  
   

 50,000 
 

50,000 

๒. จัดท าข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน และถูกต้อง 

  

   

   
๐ 

๓. ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ
การออกเอกสารเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็วแก่
ผู้มาติดต่อขอเอกสาร 
    ๑ .ก า ร รั บ ส มั ค ร
นักเรียนประจ าปี 
    ๒.การย้ายออกของ
นักเรียน 
    ๓.การจัดท าเอกสาร
ผลการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

  

   

๑,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 
๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ 58,000 1,0๐๐ 55,500 
 
     ๘.๒ บุคลากร 
  ครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ 
 



 
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. การวัด-ประเมินผลการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ในปัจจุบัน 

- โครงสร้างหลักสูตรและ

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

- แบบประเมิน 

 

๒. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ 
ครอบคลุม มีความทันสมัยและทัน
ต่อการใช้งาน 

- การสังเกต 

- การประมวลผลของ

ระบบ 

 

- ระบบ DMC / SchoolMIS  

๓. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก

เอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

- การสังเกต - แบบการออกเอกสารงานทะเบียน 

 

๔. การมีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอ
รองรับงานทะเบียน – วัดผล  

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

๕. การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอ
เอกสารเกิดความสะดวกทันเวลาท่ี
ก าหนด และความความพึงพอใจใน
ผลการด าเนินงาน 

- การประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
     ๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            ๑๐.๑ งานฝ่ายทะเบียน – วัดผลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ 
  ๑๐.๒ การด าเนินงานจัดท าเอกสารงานทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันเวลา 
  ๑๐.๓ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
 
             
           
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการท่ี   ๑6  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทย 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาววริศรา อินทร์รอด 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2-4 /น.2-4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,3 โรงเรียนท่ี ก.2-4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 2,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น  พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 แนวการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน              
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านภาษาไทย เป็นโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาไทย ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศด้านภาษาไทยอีกท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจในด้านภาษาไทย 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านภาษาไทย  
๒.๑.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยเพิ่มข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

 

 



 
 

๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านภาษาไทย  ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านภาษาไทย มีความสนใจ มีความถนัด  

และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านภาษาไทย  
๔.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 

๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทย ดังนี้ 

     - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมสร้างส่ือภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมการทดสอบเพื่อประเมินการอ่านและการเขียน 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 



 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางสาววริศรา 
และคณะ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดังนี้ 
       - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
       - กิจกรรมวันภาษาไทย 
       - กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
       - กิจกรรมสร้างส่ือภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
       - กิจกรรมการทดสอบเพื่อประเมินการอา่น 
และการเขียน 
 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กรกาาคม ๒๕๖๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ –  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
นางสาววริศรา 
นางนพวรรณ 
นางสาวสุวิภา 
และคณะ 
 
 
 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาววริศรา 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาววริศรา 
นางนพวรรณ 
นางสาวสุวิภา 
 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 
 

๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 9,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น อ่ืน ๆ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย 
อ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมวันสุนทรภู/่
ภาษาไทย 

/      3,๐๐๐  3,๐๐๐ 

2. กิจกรรมสร้างส่ือภาษาไทย
เพื่อการเรียนรู ้

/      3,๐๐๐  3,๐๐๐ 

3. กิจกรรมการทดสอบ 
เพื่อประเมินการอ่าน 
และการเขียน 
 

/      3,๐๐๐  3,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 9,๐๐๐ 
*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

๘.๒ บุคลากร   
ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ในด้านภาษาไทย  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๒.  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านภาษาไทย  
๑๐.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการท่ี   ๑7  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,2,6 /น.1,4,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,3 โรงเรียนท่ี ก.2-4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๙  ก าหนดให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประกัน
คุณภาพภายนอก  และท าหน้าท่ีประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
ค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้พร้อมในการตรวจสอบ  โดยการด าเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

ผลผลิต 
  ๑.  เพื่อพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
 ผลลัพธ์ 
  โรงเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐาน 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑. สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๒. สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

 เชิงคุณภำพ 
๑. สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี 

คุณภาพได้มาตรฐานท่ีก าหนด 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 



 
 

๔. ตัวชี้วัด 
  ๑. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม 
 ๕.๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๒ ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
๕.๒ กำรด ำเนินกำร 
 ๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕.๒.๒ ด าเนินตามโครงการ 
๕.๓ กำรตรวจสอบ 
 ๕.๓.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ 
 ๕.๓.๒ รวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
๕.๔ กำรปรับปรุง 
 ๕.๔.๑ สรุปและรายงานผล พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

๒ ประชุมช้ีแจง พฤษภาคม ๒๕๖๒  

๓ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

๔ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
   - พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ 
   - พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
   - ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   - ประเมินคุณภาพการศึกษา 
   - การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ – ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
และคณะ 

๕ สรุป ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๓ นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
๖ รายงานผล มีนาคม ๒๕๖๓ นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 

 



 
 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
๒ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
๘. งบประมำณ 

๘.๑ งบประมาณท้ังหมด   3,๐๐๐    บาท    แยกรายละเอียดดังนี้ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       

๓.๑ ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

๓.๒ ด าเนินโครงการ - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ 
๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
๘.๒ บุคลำกร 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ 
 
๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสังเกต แบบสังเกต 
๒. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การประเมิน แบบวัดและประเมินผล 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  สามารถด าเนินงานประกนัคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

โครงการท่ี   ๑8  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
แผนงำน  บริหารวิชาการ/ งานนิเทศการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่      
ระยะเวลำด ำเนินงำน ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.5,6  โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,9-12 
............................................................................................................................ ......................................................... 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ ามือของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

เกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ท่ีเราทุกคนก าลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อเราสามารถ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยากาศท่ีดี มี
สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ และนกัเรียนยัง
สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ สมศ. 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

 ๑. ผลผลิต (Outputs) 
๑.๑. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและชุมชนร่วมกันอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๑.๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 ๑.๓. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
          ท่ีเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
 ๑.๔  เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ๑.๕  เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ๑.๖  เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  

 
 



 
 

๒. ผลลัพธ์  (Outcomes) 
ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

ท่ีเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   ๓.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  น าความรู้และปรบการณ์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๓.๒.๒ ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๑. นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพให้มีจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม  
 ๒. นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภทว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือ
สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 
 ๓. ฝึกนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียน 

๔.  ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึน้ไป 
 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินงำน 
  ๕.๑.๑  จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
  ๕.๑.๒  ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๕.๒  กำรด ำเนินกำร 
  ๕.๒.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินตามโครงการ 
 ๕.๓  กำรปรับปรุง 
  ๕.๔.๑  สรุปและรายงานผล  พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 



 
 

 
๖.  ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
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ข้ันเตรียมการ(P) 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
ข้ันด าเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
ด าเนินตามกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเขียนแผนที่เน้นกระบวนการคิด ตัดสินใจ 
   - กิจกรรมธนาคารขยะ 
   - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล 
   - กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ (E.M.) 
   - กิจกรรม 5 ส. 
   
ข้ันนิเทศติดตามผล (C)  
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้ันประเมินผล/ ติดตาม (A) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท า
แฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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นางรุ่งสรุีย์ สิงหร์าช 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
( นางสาวปิยมาภรณ์ ) 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
 
นางสาวปิยมาภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ 
 
 

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๘. งบประมำณ 
 งบประมาณ   5,๐๐๐  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้ 
  - กิจกรรมธนาคารขยะ    เป็นเงิน     1,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิล   เป็นเงิน     ๑,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ (E.M)   เป็นเงิน      ๓,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรม 5 ส.     เป็นเงิน      ๑,๐๐๐  บาท 



 
 

   
 
แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา    เงินสนับสนุนส่วนท้องถิ่น  อื่นๆ................ 
งบประมาณท้ังหมด๓๐,๐๐๐บาทแยกรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
เงินอุดหนุน เงินรายได้/

อุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

รวมทั้งสิ้น 
 
 

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

โรงเรียนวัดใหญ ่ 1,๐๐๐ 4,๐๐๐ 5,๐๐๐ - 5,๐๐๐ 
 
๙ . กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
 

ประเด็นกำรประเมิน วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. ความพึงพอใจของนักเรียนและครู 
๒. นักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 
๓. โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
๔. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 90 % 

- ส ารวจ 
- สังเกต สัมภาษณ์  สอบถาม 
- ประเมินตามสภาพจริง 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกต,สัมภาษณ์ 
แบบเสนอผลงานนักเรียน 
 
 

 
 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
 ๓. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น มีส่ิงแวดล้อมที่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการท่ี   ๑9  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผดิชอบ  นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6/น.2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,6  โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญท่ี
จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา   หรือ
สถานการณ์ ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สมมารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการ
อกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีน าไปสู่การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
การใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณ ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการส่ือสารในการแก้ปัญหาท่ี
พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพท่ีเป็นอยู่และการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การจัดการและ
ปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจในเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
๒. วัตถุประสงค ์

ผลผลิต 
           ๑. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๒. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 



 
 

      ๓. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
      ๔. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
      ๕. เพื่อให้มีระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
      ๖. เพื่อให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

      ผลลัพธ์ 
  โรงเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐาน 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
  ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 เชิงคุณภำพ 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่นและสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนท่ีมีความ 
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญา 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
ความรู้ได้ด้วยตนเอง             
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๑.  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีความสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  

๒.  ครูน าหลักสูตรไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม 
 ๕.๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๒ ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนด 
๕.๒ กำรด ำเนินกำร 
 ๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 



 
 

 ๕.๒.๒ ด าเนินตามโครงการ 
๕.๓ กำรตรวจสอบ 
 ๕.๓.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ 
 ๕.๓.๒ รวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
๕.๔ กำรปรับปรุง 
 ๕.๔.๑ สรุปและรายงานผล พร้อมปรับปรุงแก้ไข 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 

๒ ประชุมช้ีแจง พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครู 

๓ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครู 

๔ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
- ประชุมร่วมกัน ถึงการปรังปรุงในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดหลักสูตรท่ี
ถูกต้อง 
- แต่ละกลุ่มสาระฯ  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
- จัดท ารูปเล่มของแต่ละกลุ่มสาระฯ  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
– ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
และคณะ 

๕ สรุป ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๓ นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
๖ รายงานผล มีนาคม ๒๕๖๓ นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์ 

๘. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
๓ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๘. งบประมำณ 
๘.๑ งบประมาณท้ังหมด   3,๐๐๐    บาท    แยกรายละเอียดดังนี้ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
๒ แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ       

๓.๑ ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

๓.๒ ด าเนินโครงการ - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ 



 
 

๔ ประเมินผล - - - - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - - - - 

 
๘.๒ บุคลำกร 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ 
 
๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมิน  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการท่ี   20  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์    นาคแท้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2-4 /น.2-4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,3 โรงเรียนท่ี ก.2-4  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 2,19-20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ให้ความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์   ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
ความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    

ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จะเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์อีกท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจใน
ด้านคณิตศาสตร์ 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต(Outputs) 
  ๒.๑.๑   เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านคณิตศาสตร์  
  ๒.๑.๒  เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

๒.๒  ผลลัพธ์(Outcomes) 
 ๒.๒.๑  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 



 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
    ๓.๑.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านคณิตศาสตร์  ร้อยละ ๘๐ 

๓.๑.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านคณิตศาสตร์ มีความสนใจ มีความถนัดและ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘0 %  ขึ้นไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 

         ๔.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านคณิตศาสตร์  
๔.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑   วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
  ๕.๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
  ๕.๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมด าเนินโครงการ 

๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๕.๒   การด าเนินการ (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากิจกรรมและช่วงเวลาในการจัดแข่งขันกิจกรรม 
  ๕.๒.๒  ด าเนินกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด 
 ๕.๓   การตรวจสอบ (C) 

๕.๓.๑  ตรวจสอบ นิเทศ  ก ากับและติดตามผลโครงการโดยผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
ต่างๆ 

๕.๓.๒  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด  
 ๕.๔   การปรับปรุง (A) 

๕.๔.๑  น าข้อมูลทีได้จากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

 
 
 

 



 
 

๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท าโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมด าเนินโครงการ 
-จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้และคณะ 

๒ ประชุมชี้แจง เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวสุดารัตน์และคณะ 

๓ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวสุดารัตน์และคณะ 

๔ ด าเนินโครงการ และกิจกรรม 
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
 
-ส่ือคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

 
มิถุนายน ๒๕๖๒ –  
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้ 
นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา 

และคณะ 
๕ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้ 
 
 

๖ รายงานผล 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๑๕,๐๐๐ บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 

 
กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม อุดหนุน รายได้

สถานศึก
ษา 

เงิน
สนับสนุน
จาก
ท้องถ่ิน 

อื่น ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

๑.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2,5๐๐      2,5๐๐  2,5๐๐ 

๒.ส่ือคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2,5๐๐      2,5๐๐  2,5๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๕,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 



 
 

๘.๒ บุคลากร   
                  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
๙. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ 
(คุณลักษณะเฉพาะ : ความรู้ ความรู้สึก 

ความต้องการ พฤติกรรม ทักษะ 
กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติกิจกรรม) 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

   -ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ในด้านภาษาไทย  
   - ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

การส ารวจ 
 

การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
 

แบบสอบถาม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านคณิตศาสตร์ 
๑๐.๒  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการท่ี   21  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งำน/โครงกำร      โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวเพิ่มพูน  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง โครงกำรใหม่  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  1,3,6 /น.2,4,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,3,4 โรงเรียนท่ี ก.1-5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้แก่ 1)ยกระดับคุณภาพการศึกษา  2)ลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษา  3)มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4)ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และประกาศนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2562 ระดับอนุบาล และช้ันประถมศึกษา ดังนี้ 

ระดับอนุบาล  เน้นความร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โดยมี
จุดเน้น 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
ระดับประถมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม        

จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
1. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อส่ือสาร และใช้เครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
3.  เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

4. เรียนรู้ Digital  และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
6. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
7. พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

จากหลักการและเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ทางโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มท่ี เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมท่ัวประเทศ เป็นการลดความเหล่ือมล้ าด้านการจัดการศึกษาของ



 
 

ประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพ น าไปสู่การร่วมกันจัด
กิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  โดย
การพัฒนานั้นต้องเป็นระบบและครบวงจร 
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
    2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.2 เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
    2.3 เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การบริการชุมชน 
    2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและสร้างเป็น
เครือข่ายทางการศึกษา 
 
3. เปา้หมายโครงการ (Outputs)  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในระดับโรงเรียน ท้องถิ่นและระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
  - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะท่ีดี ร้อยละ 85 
  - นักเรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21, คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมงานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
มีความพร้อมในทุกด้าน ท้ังสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนการสอน  นักเรียนสามารถเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม ได้รับ
การพัฒนา ท้ังด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายท่ีเหมาะสมกับช่วง
วัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ และทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  พร้อมท้ังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘0 %  ขึ้นไป 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
    4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดใหญ่   จ านวน 38 คน 
    4.2 นักเรียนระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีท่ี 6     จ านวน 660 คน 
    4.3 ชุมชนและองค์การในท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้ปกครองนักเรียน, เครือข่าย
บริษัท ห้างร้าน และโรงงานท่ีให้การสนับสนุน, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, กลุ่มโรงเรียนอ าเภอพระสมุทรเจดีย์, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ, องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด เป็นต้น 
   
 
 
 
 



 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

การพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี 2563 
(ร้อยละ) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ภายในโรงเรียนให้มีความ
ปลอดภัย สามารถสนับสนุน
การเรียนรู้ และการบริการ
ชุมชน 

- มีอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้
และ ระบ บสาธารณู ป โภ ค ท่ี
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
- มีระบบบ าบัดน้ าเสียและขยะ
ภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
-มีระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ท่ี เพี ยงพอและ
พร้อมใช้งาน 

- ร้อยละ 85 
 
 
- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 80 

ด้านการส่งเสริมการศึกษา -พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ 
-นักเรียนมีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถผลิตส่ือและสร้าง
นวัตกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
12 ประการ 
- นั ก เรียนสามารถใช้ภ าษ า 
ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ 

- ร้อยละ 85 
 
 
- ร้อยละ 85 
 
 
 
 
- ร้อยละ 80 

ด้านการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ใน
การสนับสนุนการจัด
การศึกษาและสร้างเป็น
เครือข่ายทางการศึกษา 
-ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
นักเรียน 

- สร้างเครือข่ายการพัฒนาและ
สนับสนุนกับชุมชน และองค์กร
ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-นัก เรียนอนุ รักษ์ภู มิ ปัญ ญ า
ท้องถิ่นและต่อยอดเป็นอาชีพได้ 

- ร้อยละ 80 
 
 
 
- ร้อยละ 80 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
7. งบประมาณ 
     เงินงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 
     เงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนนุจัดการเรียนการสอน 19,000  บาท 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนวัดใหญ่     หมู่ท่ี  3   ต าบลในคลองบางปลากด    อ าเภอพระสมุทรเจดีย์       จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-425-8897   E-mail : watyaischool58@gmail.com 
Website: www.watyai-school.ac.th 

http://www.watyai-school.ac.th/


 
 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
   โรงเรียนวัดใหญ่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม        

งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมท้ังสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจน    
มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนสามารถเข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม ได้รับการพัฒนา ท้ังด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  และสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเช่ือมั่นในคุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นผลผลิตของโรงเรียน 
 
10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เคร่ืองมือประเมิน 
- อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้และระบบสาธารณูปโภคท่ี
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

- แบบประเมินระบบสาธารณูปโภค  

- ระบบบ าบัดน้ าเสียและขยะภายในโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

- แบบประเมินการจัดการส่ิงแวดล้อม 

- ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตส่ือและสร้าง
นวัตกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้

- ทะเบียนการใช้ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
- แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
12 ประการ 

- นักเรียนสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ - แบบทดสอบ/ แบบสัมภาษณ์ 
- สร้างเครือข่ายการพัฒนาและสนับสนุนกับชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ทะเบียนเครือข่ายชุมชนและองค์กรต่างๆ ท่ี
ให้การสนับสนุนโรงเรียน 

- นักเรียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดเป็นอาชีพได้ - ผลิตภัณฑ์/ ช้ินงาน 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

แบบเสนอกิจกรรม/แผนงาน/โครงการย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพื่อรองรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

หน่วยงาน  โรงเรียนวัดใหญ ่
แนวทางการด าเนินการ ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทรศัพท ์

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
- การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้

และระบบสาธารณูปโภค (400,000) 
- การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย/ขยะ 

(300,000) 
- การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและการเรียนการสอน (600,000) 

 
- เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ระบบไฟฟ้า และประปา  
- เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
- เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
- เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ห้องเรียน I-Classroom และมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

1,300,000 นายนิพนธ์  บัวคล่ี 
087-053-0959 

 
น.ส.ปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์ 

085-238-2825 
นายศิวากร  พรหมบุตร 

090-806-6756 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๓ 
 

แบบเสนอกิจกรรม/แผนงาน/โครงการย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อรองรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

หน่วยงาน  โรงเรียนวัดใหญ ่
แนวทางการด าเนินการ ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทรศัพท ์

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตส่ือ
และนวัตกรรม 
- เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 

250,000 น.ส.อัญชนา งามเนตร 
085-860-1361 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

-เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

250,000 น.ส.สุขุมาล   เจริญรัมย์ 
090-990-9972 

รวม 500,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๔ 
 

แบบเสนอกิจกรรม/แผนงาน/โครงการย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อรองรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

หน่วยงาน โรงเรียนวัดใหญ ่
แนวทางการด าเนินการ ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทรศัพท ์

1. โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์การต่างๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

- เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนของชุมชนและองค์กรต่างๆ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

100,000 น.ส.สรัลพร  บัวระภา 
082-842-4258 

2. โครงการครูภูมิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
- เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 

100,000 นางเพิ่มพูล   
โกสินทร์ประดิษฐ์  

084-489-4704 
รวม 200,000  

        
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

 
ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม                               งบประมาณ 

1 พัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษา 5,000 
2 พัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 4,000 
3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 5,000 
4 พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู ้ 5,000 

รวม 19,000 
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โครงการท่ี   22  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

งำน/โครงกำร      5 โรงงานสร้างสรรค์  1  โรงเรียน 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงเพิ่มพูน  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง โครงกำรใหม่  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.5 /น.5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.6 โรงเรียนท่ี ก.5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 13-14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  
           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกาหมายหลักในการปกครองประเทศ 
มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ได้แก่หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษา
อบรมในการศึกษาภาคบังคับหมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนั้น  
กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน เอกชน สถาบันทาง
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับช้ัน  ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญว่า  ความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน  มี
ผลต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  ถ้าผู้ปกครองสามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สนองตอบความต้องการทางการเรียนและความสามารถอันหลากหลายของเด็ก ก็จะท าให้โครงการต่าง ๆ มีโอกาส
ประสบความส าเร็จมากขึ้น โรงเรียนวัดใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา คุณภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์  และ
เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมพร้อมท้ังมีการระดมสรรพก าลังในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วน
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ร่วมอันจะก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีมีภาคีเครือข่ายและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                
            2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
   2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แลผู้เกี่ยวข้อง 
     ๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

  โรงเรียนเกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
๑. มีสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ย 5 แห่งขึ้นไป 
๒. จัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

จ านวน  5  กิจกรรมข้ึนไป 
 เชิงคุณภำพ 
           สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดการศึกษาทุกกิจกรรม 
 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 

๑. สถานประกอบการมีกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุก

กิจกรรม 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
  ๕.๒  กำรด ำเนินกำร  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
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 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม  
   - กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        - กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕.๓  กำรตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  กำรปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓ 

 
๔ 

วางแผนด าเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
การด าเนินการ   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
-   ด าเนินตาม 
    2.1 กิจกรรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม 
     2.2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  เทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน 
การตรวจสอบ   
-  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง   
-  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
-  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
-  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖2 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 

 
๓ พฤษภาคม  ๒๕๖2 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖2 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖3 

 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3 

 
นางเพิ่มพูน  
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 ๑. นางสาวสุขุมาลย์ 
 ๒. นางสาวอจรลญา 
 ๓. นางสาวปิยมาภรณ์ 
 ๔. นางจรวยพร 
 
 
 
 
 
นางเพิ่มพูน  
 
นางเพิ่มพูน  
 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
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๘. งบประมาณ 
       ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  2,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 

✓      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  เทคโนโลยี
และใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการเรียนการสอน 

✓      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น   2,๐๐๐ 
 
๘.๒ บุคลากร 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. สถานประกอบการมีกิจกรรมเครือข่าย
ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๒. สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาทุกกิจกรรม 
 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม 
 
- ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบประเมินโครงการ 
  
 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ๖. 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
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โครงการท่ี   23  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

งำน/โครงกำร      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
แผนงำน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงเพิ่มพูน  โกสินทร์ประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง โครงกำรใหม่  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.5 /น.5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.6 โรงเรียนท่ี ก.5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 13-14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีภูมิคุ้มกันเป้นหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธสาสนาจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามแนววิถี
พุทธ โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ หลักไตรสิกขา หลักธรรมต่างๆอันเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการท า
ความดี ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี  มีความหวัง และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นท่ีควรด าเนินโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                
  2.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  2.1.2 นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
  2.1.3 นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
  2.1.4 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

     ๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
  นักเรียนเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและด ารงชีวิตตามหลักวิถีพุทธอย่างพอเพียงตามอัตภาพของ

ตนเอง 
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๓. เป้ำหมำย 
3.1เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ได้รับการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
     3.1.2 นักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1-6ได้เรียนพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ ในโครงการ 

ครูพระสอนศีลธรรม 
3.1.3 นักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ได้เรียนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และร่วมสอบ 

ธรรมศึกษาทุกป ี
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                 2. เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   

3. ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 

๑. สถานประกอบการมีกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุก

กิจกรรม 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
  ๕.๒  กำรด ำเนินกำร  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม  
   - กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        - กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

๕.๓  กำรตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.๔  กำรปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓ 

 
๔ 

วางแผนด าเนินกิจกรรม   
1. ก าหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์         
    2.จัดต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะ
ด าเนินงาน 
   3.จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์         
   4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
การด าเนินการ   
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
(รายละเอียดท่ีแนบมา) 
    - ค่ายคุณธรรมนักเรียนช้ันม.1-6 
    - เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
สนามหลวง 
    - วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันส าคัญของ
โรงเรียน 
    - นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้ 
    - งานส านักงาน (วัสดุ ครุภัณฑ์) คุณธรรม 
จริยธรรม 
การตรวจสอบ   
- ประชุมประเมินการด าเนินงานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เดือนละ 1 ครั้ง  

-ประเมินผลการด าเนินการด้วยแบบสอบถาม 
-วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการ
ประเมิน 
 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖2 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 

 
๓ พฤษภาคม  ๒๕๖2 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖2 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖3 

 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3 

 
นางเพิ่มพูน  
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 ๑. นางสาวสุขุมาลย์ 
 ๒. นางสาวอจรลญา 
 ๓. นางสาวปิยมาภรณ์ 
 ๔. นางจรวยพร 
 
 
 
 
 
นางเพิ่มพูน  
 
นางเพิ่มพูน  
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การปรับปรุง   
การสรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็น
รายงานน าเสนอฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ตามล าดับ-  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงาน
ประจ าปี 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
๘. งบประมาณ 
       ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  2,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 

✓      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  เทคโนโลยี
และใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการเรียนการสอน 

✓      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น   2,๐๐๐ 
 
๘.๒ บุคลากร 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละของนักเรียนในการเข้าค่ายคุณธรรม 
๒. ร้อยละของนักเรียน เข้าสอบธรรมศึกษา 
ร้อยละของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม 
 
- ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบประเมินโครงการ 
  
 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  ครู

ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
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โครงการท่ี   24  /๒๕๖2 

ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 
งำน/โครงกำร      พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
แผนงำน  บริหารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวอัญชนำ และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง โครงกำรใหม่  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,6 /น.3,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.3,6 โรงเรียนท่ี ก.2,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 5-12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเจตนารมณ์ของพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ และสามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เจริญก้าวหน้า
ตามธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นส าคัญในการสร้างโรงเรียนคุณภาพ
ท่ีสุด คือ ครูซึ่งครูต้องเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” และล าดับต่อมาเป็นบุคคลท่ีต้องมีวุฒิภาวะความเป็น “ครู” ท้ังวิถี
ชีวิตและจิตใจ รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ครูจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถเช่ียวชาญอย่างลึกซึ้งในส่ิง
ท่ีตนเองสอน และมีเทคนิค กระบวนการด าเนินการต่างๆ ท่ี เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึงจะ
สามารถพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝันและสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ส าเร็จ  จากข้อความดังกล่าวได้ให้
ความส าคัญและถือว่าครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติให้ครูเป็นบุคลากรวิชาชีพหลักในด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ต้องผ่านการควบคุมเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
 โรงเรียนวัดใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์  และให้ครูมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม น่าสนใจ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี  พัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
มีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ด้านบุคลากร 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                

 ๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 ๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
 ๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
๑. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ

การสอน 
๒. เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๓. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะ

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๓. ครูร้อยละ ๘๐  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา 
 ๔. ครูร้อยละ ๘๐  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูร้อยละ ๘๐มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการท่ี
หลากหลาย 

๖. ครูร้อยละ ๘๐  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
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๗. ครูร้อยละ ๘๐  มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๘. ครูร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน แก้ปัญหาให้ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต 
๙. สนับสนุนให้ครูได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๑๐. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๑๑. จัดสัมมนา/ ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาพัฒนาตามสาขาวิชาชีพกับหน่อยงานอื่น อย่าง

น้อย ๒ ครั้ง/ คน/ ปีการศึกษา 
๑๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ คน/ ปี

การศึกษา 
 เชิงคุณภำพ 

ครูและบุคลากรมีคุณธรรมความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูทุกคน  มีวิสัยทัศน์ 
กว้างไกล  มีแนวคิดท่ีจะพัฒนางาน มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีประสบการณ์
ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวคิดท่ีจะพัฒนางานมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการคิดและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  ครูท่ีรับผิดชอบจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนได้ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคอย่างท่ัวถึง   
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 

๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 ๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
 ๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ

สอน 
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
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๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
  ๕.๒  กำรด ำเนินกำร  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
         เกิดประสิทธิผล 
   - กิจกรรมนิเทศภายใน 
        - กิจกรรมนิเทศวิชาการ 
        - กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        - กิจกรรมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
      - กิจกรรมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
       - กิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.๓  กำรตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  กำรปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 
๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 

วางแผนด าเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
การด าเนินการ   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
-  ด าเนินตามกิจกรรม พัฒนาครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
     - กิจกรรมนิเทศภายใน 
     - กิจกรรมนิเทศวิชาการ 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖2 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖2 

 
๓ พฤษภาคม  ๒๕๖2 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖2 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖3 

 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
(๑. นางสาวอัญชนา 
 ๒.  นางสาวนิตติยา 
 ๓. นางอัมพาพันธ ์
 ๔. นางสาวอภิรตรี) 
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๓ 
 
๔ 

     - กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - กิจกรรมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู ้
    - กิจกรรมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
    - กิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
การตรวจสอบ   
-  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง   
-  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
-  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
-  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖3 

 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
นางสาวอัญชนา 
 
นางสาวอัญชนา 
 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
๘. งบประมาณ 
๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  15,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมนิเทศภายใน ✓      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 
๒. กิจกรรมนิเทศวิชาการ ✓      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๓. กิจกรรมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

✓      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ 

✓      ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

5. กิจกรรมการท าวิจัย 
ในชั้นเรียน  

✓      2,๐๐๐  2,๐๐๐ 

6. กิจกรรมส่งเสริมครูสอนดี ✓      ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
7. กิจกรรมอบรม สัมมนา 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

✓      5,๐๐๐  5,๐๐๐ 

8. สรุปผล รายงานกิจกรรม
และจัดท าแฟ้มโครงการ 

✓      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 15,๐๐๐ 
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๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาทางสติปัญญา 
๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมา  บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
๕. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ 
 

- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
 
- ตรวจแบบบันทึกผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 
 
 
- การตรวจแผนการเรียนรู ้
 
 
- การนิเทศ 
 
 
 
-  การตรวจแผนการเรียนรู ้
 
 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
- การตรวจงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
- การนิเทศ 
- การสังเกต 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
 
 
 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
 
 
 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
 
- แบบประเมินระเบียบงานวิจัย 
 
 
 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
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- การนิเทศ 
- การสังเกต 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบบันทึกการสังเกต 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 ๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
 ๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ

สอน โดยครูท างานวิจัยคนละ ๑ หัวข้อ 
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
๑๐.ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ครูและบุคลากรได้รับการอบรมโดยสถานศึกษาจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 ๑๒. ครูและบุคลากรได้ไปร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา ๑ ครั้ง 
๑๓. ครูและบุคลากรได้รับอบรม/สัมมนาพัฒนาตามสาขาวิชาชีพกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อย ๒ ครั้ง/คน/ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



181 
 

โครงการท่ี   25  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งาน/โครงการ      สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน  บริหารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา นางสาวอภิรตรี   ทรัพย์ประวัติ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,6 /น.3,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.3,6 โรงเรียนท่ี ก.2,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 5-12 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทุกด้านในโรงเรียนถือเป็นหน้าหลักของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน การรักและสามัคคีในการท างานถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรและเกิดความ
ประทับใจในน้ าใจ ส่งผลต่อความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีและมีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จึงสนับสนุนให้ด าเนินการ
จัดโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาข้ึน ในปี 2562 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                
          1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
          2. เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนัระหว่างบุคลากร 
          3. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
     
    2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. บุคลากรทุกท่านเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้น 
  2. บุคลากรเกิดความประทับใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
  3. เกิดความรักและสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
3. เปา้หมาย 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    
          1. บุคลากรร้อยละ 80 เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
          2. บุคลากรร้อยละ 80 เกิดความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนั 
          3. เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
           1. บุคลากรทุกท่านเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้น 
           2. บุคลากรเกิดความประทับใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
           3. เกิดความรักและสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 
4. ตัวชี้วัด 
 1. การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 2. การสร้างความประทับใจและสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกันระหว่างบุคลากร 
 3. การสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 
5 .ขั้นตอนการด าเนินการ 
 5.1 วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
       5.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
        5.1.2 ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
        5.1.3 เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
 5.2 การด าเนินการ (D) 
        5.2.1 ประชุมกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
        5.2.2 ด าเนินตามกิจกรรม 
      - จัดเตรียมข้อมูล รายช่ือ (วัน/เดือน/ปี) ของบุคลากรทุกคน 
     - จัดเตรียมของขวัญ/ช่อดอกไม้/การ์ดอวยพร ฯลฯ 
     - กิจกรรม เช่น การอวยพรวันเกิด (กล่าวค าอวยพร และมอบของขวัญ) 
 5.3 การตรวจสอบ (C) 
        5.3.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5.4 การปรับปรุง (A) 
                 5.4.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
        5.4.2  สรุปผลการด าเนินงาน 
           5.4.3 รายงานผลการด าเนินงาน / รายงานประจ าปี 
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6. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
  
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
     - ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
     - เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
 
การด าเนินการ 
     - ประชุมกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
     - ด าเนินตามกิจกรรม 
     - จัดเตรียมข้อมูล รายช่ือ (วัน/เดือน/ปี) ของ 
       บุคลากรทุกคน 
     - จัดเตรียมของขวัญ/ช่อดอกไม้/การ์ดอวยพร  
     - กิจกรรม เช่น การอวยพรวันเกิด (กล่าวค า   
       อวยพร และมอบของขวัญ) 
 
การตรวจสอบ 
     - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
การปรับปรุง 
     - ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
     - สรุปผลการด าเนินงาน 
     - รายงานผลการด าเนินงาน / รายงานประจ าปี 
 

 
1 เมษายน 2562  
1 – 30 เมษายน 2562 
1 – 30 เมษายน 2562 
 
 
1 พฤษภาคม 2562  
2 พฤษภาคม 2562 
2 พฤษภาคม 2562  
 
2 พฤษภาคม 2562 –  
10 มีนาคม 2563 
 
 
 
11 – 20 มีนาคม 2562 
 
 
20 – 31 มีนาคม 2562 

 
นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ฝ่ายบุคลากร 
นางสาวนิตติยา  
นางสาวอภิรตรี  
 
 
 
 
 
ฝ่ายบุคลากร 

  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

8. งบประมาณ 
     8.1 งบประมาณท้ังหมด 5,000 บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 

           
       8.2 บุคลากร 
           ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหญ่ 
 
9 .ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
9.1 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 
 
9.2 การสร้างความประทับใจและ
สัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกันระหว่าง
บุคลากร 
9.3 การสร้างความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ 
 

1. แบบสอบถาม 
 
2. แบบประเมินโครงการ 
 

        
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน  เกิดความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันมีความ
รักและสามัคคีกันซึ่งกันและกัน 
 
 
 

 

กิจกรรม แหล่งท่ีมาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิน่ 

อื่นๆ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อื่นๆ 

รวม 

1. แสดงความยินดีในวัน
คล้ายวันเกิด 

     3,000   3,000 

2. การเย่ียมบุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ 

     1,000   1,000 

3. สรุปผล รายงาน
กิจกรรมและจัดท าแฟ้ม
โครงการ 

      1,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการที่   26  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน  บริหารบุคคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัมพาพันธ์  ปานขาว และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4,6 /น.2,4,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4,5 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4,5 ตัวบ่งช้ีท่ี 13-16 
 
 

๑.หลักการและเหตุผล 

   การจัดการศึกษาเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี๒)พ.ศ.
๒๕๔๕หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รอบด้าน  ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น และประเทศชาติ และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เจริญก้าวหน้าตามธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง  ผู้เรียนท่ีมีบทบาทส าคัญและมีความส าคัญและ
จ าเป็นส าคัญในการสร้างโรงเรียนคุณภาพท่ีสุด คือ ครูซึ่งครูต้องเป็น “ ผู้จัดการเรียนรู้” และล าดับต่อมาเป็น
บุคคลท่ีต้องมีวุฒิภาวะความจ าเป็น “ครู” ท้ังวิถีชีวิตและจิตใจ  รวมท้ังเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ความสามารถ
เช่ียวชาญอย่างลึกซึ้งในส่ิงท่ีตนเองสอน และมีเทคนิค  กระบวนการด าเนินการต่างๆ ท่ี เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
คนแบบมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนในฝันและสามารถปฏิบัติการศึกษาได้ส าเร็จ  จาก
ข้อความดังกล่าวได้ให้ความส าคัญและถือว่าครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น  

             โรงเรียนวัดใหญ่ เปิดการเรียนสอนในระดับอนุบาล –ประถมศึกษา มีนักเรียนในปัจจุบัน ๖๕๖ คน มี
ครูผู้สอนประจ าการ ๓๖ คนในโรงเรียนไม่เพียงพอและไม่ครบช้ัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบถึงการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ท่ัวถึง จึงมีความจ าเป็นขอสนับสนุนครูอัตราจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การจัดเรียน
การสอนมีคุณภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์  
    ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )  
           ๑.   เพื่อให้โรงเรียนมีครูอย่างเพียงพอครบทุกช้ันเรียน  

  ๒.   เพื่อให้โรงเรียนมีครู ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพแก่นักเรียน 
๓.   เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา 
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    ๒.๒  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 

           ๑.  เพื่อให้โรงเรียนมีครูอย่างเพียงพอครบทุกช้ันเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

           ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ยงัคงอยู่ไม่สูญหายไป            

๓.  เป้าหมาย  
          ด้านคุณภาพ 
 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ทุกคนอย่างมีคุณภาพ 
         ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนมีครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ๒ คน 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.๒  โรงเรียนมีครูครบช้ันเรียนและครบรายวิชา 
        เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 
 
๕.  วิธีการด าเนินงาน  
      ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม(P ) 
         ๑. แต่งต้ังกรรมการ 
         ๒. ประชุมวางแผนวางแผนโครงการ 
         ๓. เตรียมวัสดุ /อุปกรณ์/งบประมาณ 
      ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
         ๑.  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ๕.๓  การตรวจสอบ ( C ) 
         ๑. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
    ๕.๔   การปรับปรุง (A ) 
        ๑. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
        ๒. จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม 
        ๓. รายงานผลการด าเนินงาน / รายงานประจ าปี 
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๖. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
-เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
การด าเนินการ 
-กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การตรวจสอบ 
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง 
-ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
-จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม 
-รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 
 
 

๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
๑๖ พฤษภาคม๒๕๖๒ 
 
 
 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 
 
 
 
นางอัมพาพันธ ์
 
 
 
นางอัมพาพันธ ์

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

๘. งบประมาณ 

๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 11,341 บาท แยกรายละเอียด ด้ังนี้  

 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายการ 

เงินสนับสนุน 

จากท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน รวม 

๑. กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยครูภูมิปัญญา 

 11,341 11,341 

รวมทั้งสิ้น 11,341 
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๙. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 

๑. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 
๒. ครูมีการวัดผลประเมินผล 

- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม - แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
- บันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
 ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 ๓. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
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ด้ำนงบประมำณ 
 

โครงการที่  ..27..../๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร   การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวรานี  รอดเนียม 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12 
 

 
๑.หลักกำรและเหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาประจ าปีอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษานั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนต้องมีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจน และเป็นระบบทุกเดือนไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการใช้จ่ายค่าน้ า  ค่าไฟ  ซึ่งต้องมีการส ารวจวางแผนงบประมาณในการใช้จ่ายให้เพียงพอทุกปี
โดยให้มีความประหยัด  คุ้มค่าในการใช้ รวมไปถึงการปลูกฝังรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักประหยัดพลังงาน
เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน  เพื่อให้การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โรงเรียนจึงจัดท าการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๒.วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อปลูกฝังและรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ด้ำนคุณภำพ 

 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
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๓.๒ด้ำนปริมำณ 
 ค่าเฉล่ียการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  พลังงานลดลงร้อยละ ๕ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 

๔. ตัวชี้วัด 
 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
       ๕.๒.๑  กิจกรรมส ารวจและประเมินการใช้จ่ายสาธารณูปโภคประจ าปี 
 ๕.๒.๒  กิจกรรมวางแผนจัดสรรการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

 ๕.๒.๓  กิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค 

 ๕.๒.๔  กิจกรรมรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖2 - ผอ. 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖2 - นางรุ่งสุรีย์, นส.ราน ี

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖2 

- น.ส.รานี  
นางอาภรณ์ 

๒ การด าเนินการ    
- กิจกรรมส ารวจและประเมินการใช้จ่าย
สาธารณูปโภคประจ าปี 
 

เมษายน ๒๕๖2 - นส.รานี 

- กิ จกรรมวางแผน จัดสรรการใช้ จ่ าย ค่ า
สาธารณูปโภค 

พฤษภาคม๒๕๖2 - ฝ่ายการเงิน 

- กิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค 
 

พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 

๕๐๐,๐๐๐ นส.รานี  

- กิจกรรมรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 

- นส.วิไลลักษณ์ 

๓ การตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการด าเนินงาน 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 
มีนาคม ๒๕๖3 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, นส.ราน ี
 
นส.รานี 
นางเพ็ญนภา 

๔ การปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖3 - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน ๒๕62 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
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๘. งบประมำณ 
 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

๑ . กิ จก ร รม ช าร ะ ค่ า
สาธารณูปโภค 
 

  
   

๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวั้ดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๕ การใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

- การตรวจสอบ 
 

- รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 

๒. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการด าเนิน
โครงการ 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียน  บุคลากร   ครูและนักเรียนมีการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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โครงการที่ 28/๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ   ตรวจสอบงบประมาณและพัสดุประจ าปี 
แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววริศรา  อินทร์รอด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12 
 

 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีการติดต่อตาม
ประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีวางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการปฏิบัติจริง เพื่อป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ  
และการสอบทานอื่นๆได้รับการเปล่ียนแปลงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การควบคุมภายในได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นผู้บริหารต้องจัดให้มีบุคลากรท่ีมีความเป็นอิสระ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการรับ-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละปีมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพซึ่งต้องปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕ ความว่า “ก่อนส้ินเดือนกันยายน 
ของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี โดยแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหนึ่ง หรือหลายคน ตามความจ าเป็น 
เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งวดต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับ
พัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวดนั้นฯลฯ เพื่อให้การตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุของโรงเรียนวัดใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โรงเรียนจึงต้องจัดท าโครงการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี 
เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
 ๒.๑.๑ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ 
 ๒.๑.๒ เพื่อใหพ้ัสดุและครุภัณฑ์มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและครบทุกรายการ 
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    ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ๒.๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๒.๒.๒ เพื่ อตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี ให้ถูกต้องตามตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
๓.  เป้ำหมำย 
     ๓.๑ เชิงปริมำณ 
 ๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของการรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน ตรงตามการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในโครงการทุกรายการ 

๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของการเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
 ๓.๒.๑ การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนตรงตามการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรในโครงการทุกรายการ 
          ๓.๒.๒ พัสดุและครุภัณฑ์มีการเบิกจ่ายและใช้ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ  ๘๕ %  ขึ้นไป   
๔. ตัวชี้วัด 
 ๑. การรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน ตรงตามการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในโครงการทุก
รายการ 

๒. การเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
    ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
          ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 

๕.๒.๑  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน 
๕.๒.๒  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ี

มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน 
๕.๒.๓  ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
๕.๒.๔  รายงานการลงทะเบียน  การเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน 
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    ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 

 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
    ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 
          น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 
 
๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์ 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์, นางอาภรณ์ 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- นางศรีนวล ,นางอาภรณ์ 

๒ กำรด ำเนินกำร    
- ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน 
 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

2,๐๐๐ 

นางอาภรณ์ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

นางสาววริศรา 
นางสาวสุวิภา 

- ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
 

พฤษภาคม๒๕๖๐ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

นางสาววริศรา 
นางสาวสุวิภา 

- รายงานการลงทะเบียน  การเบิก-จ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน 

พฤษภาคม๒๕๖๐ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวกนกวรรณ 

๓ กำรตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, นางอาภรณ์ 

นางสาววริศรา 

๔ กำรปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์ 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๘. งบประมำณ 
 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 2,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน ๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 รายจ่าย 
  อ่ืนๆ 

๑. ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน 

 

 
   

 

2,๐๐๐  

 

2,๐๐๐ 

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ 

 

   
  

๓. ตรวจสอบการรับ-จ่าย
พัสดุ 

 
   

  

๔. รายงานการลงทะเบียน  
การเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ต่อผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 

   
  

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
 

 ๘.๒ บุคลากร 
       ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ 
๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. การรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน - การบันทึก/การตรวจสอบ 
 

- แบบบันทึก/แบบตรวจสอบ 
 

๒ . ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเป็นไปตามเป้าหมายของการให้บริการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณ และมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนว่ามีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
มีโครงการและมีรายงานผลการใช้จ่ายเงิน การรับ-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนตรงตามการใช้เงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในโครงการทุกรายการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ถูกต้อง 
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โครงการที่ 29  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการ 
แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอาภรณ์  ชาวสระไคร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12 
 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

การบริหารการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นจะต้องจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อผู้เรียน
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้จากการส ารวจความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ของ โรงเรียนวัดใหญ่มี
โครงสร้างการบริหารงานภายในแยกเป็นฝ่ายต่างๆซึ่งแต่ละฝ่ายมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์อันจะช่วย
ให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรแต่ละฝ่ายมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่ครูและบุคลากร เพื่อ
ความรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์และพร้อมให้บริการแก่ทุกฝ่าย จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ อันมุ่งหมายท่ีจะท าให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน และช่วยในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
           ๒.๑.๑.สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ  
  ๒.๑.๒.บุคลากรสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ  
          ๒.๒.ผลลัพธ์  (Outcomes)  

๒.๒.๑.เพื่อให้สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 
 

๓.  เป้าหมาย  
 ๓.๑.เชิงปริมาณ 
 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเอื้อต่อการบริการจัดการการศึกษาอย่างพอเพียงทุกฝ่ายงาน     

 เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
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๔. ตัวชี้วัด 

 ๔.๑. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๔.๒. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการบริการจัดการการศึกษาอย่างพอเพียงทุกฝ่ายงาน      
  
๕.  ขั้นตอนด าเนินการ  

๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนด 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
          ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องแต่งต้ังคณะกรรมการ  
๕.๒ การด าเนินการ (D) 
 ๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒ ด าเนินตามกิจกรรม  
 ๕.๒.๓  -  กิจกรรมส ารวจปัญหาและประเมินความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการบริหาร 
 ๕.๒.๔  - กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  
 ๕.๒.๕  - กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อผู้บริหาร 
๕.๓  การตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๓.๒  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
๕.๔ การปรับปรุง (A) 
          ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ๕.๔.๒  น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 
 
๖. ปฎิทินการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง      

เมษายน ๒๕๖2 
พฤษภาคม ๒๕๖2 

 
พฤษภาคม ๒๕๖2, 

ตุลาคม ๒๕๖2 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

 
นางรุ่งสรุีย์ 
นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๒ การด าเนินการ  
ด าเนินตามกิจกรรม  
  -  กิจกรรมส ารวจปัญหาและประเมินความ

 
 
 

 
 
 

 

 
 
นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
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ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการบริหาร 
  - กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  
- กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อผู้บริหาร 

พฤษภาคม ๒๕๖2 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖3 

80,000 นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๓ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
- การนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
-  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖2 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖3 

 
- 

นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๔ การปรับปรงุ  
-  น าผลสรุปจากรายงาน  เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม ๒๕๖3 

 
- 
 

นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
๘. งบประมาณ 100, 000.00 บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
สนับสนุน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

๑. กิจกรรมส ารวจปัญหาและ
ประเมินความต้องการวัสดุ 
อุปกรณ์ในการบริหาร  

      -  - 

๒. กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ  

√      80,000  80,000 

๓. กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อ
ผู้บริหาร  

      -  - 

                                                                                                             รวมทั้งสิ้น 80,000 

๙. บุคลากร  
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๑๐. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด  วิธีวัดและประเมินผล  เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๕ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อ
ต่อการบริการจัดการการศึกษาอย่าง
พอเพียงทุกฝ่ายงาน      
 
๒. ร้อยละ ๘๕ ของการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ อย่างมีคุณภาพ

- การตรวจสอบ 
 
 
 
- การประเมิน 
 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
- แบบประเมินประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิภาพ 
 
๓. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๔. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน และบุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 30  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงการ  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวิภา   เข็มมณฑา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12 
.........................................................................................................................................................................
. 
๑.หลักการและเหตุผล 

              "การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดและลด
ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะเกิดกับองค์กร และเพิ่มโอกาสให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าจะขยายความเกี่ยวกับการควบคุมภายในก็หมายถึงว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือองค์กร ฝ่ายบริหารและรวมถึงผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางและ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน
ให้งานแต่ละเรื่องส าเร็จลงได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ต้ังแต่การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน การ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างของแต่ละฝ่ายงาน การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและอ านาจการอนุมัติ การ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ชัดเจน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และวิธีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด และการตรวจสอบภายในก็ท าหน้าท่ีตรวจสอบหรือเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า“การตรวจสอบภายในก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการท าหน้าท่ีตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด และถือได้ว่าการตรวจสอบภายในก็เป็นการควบคุมภายในอย่างหนึ่งขององค์กร
ด้วย” 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
           ๒.๑.๑.สถานศึกษามีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้   
  ๒.๑.๒.สถานศึกษาสามารถตรวจสอบการท างานได้  
          ๒.๒.ผลลัพธ์  (Outcomes)  

๒.๒.๑.เพื่อให้สถานศึกษามีการท างานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 

๓.  เป้าหมาย  
 ๓.๑.เชิงปริมาณ 
 การตรวจสอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 มีการตรวจสอบงานทุกงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ     

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ      ๘5 %  ขึ้นไป 
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๔. ตัวชี้วัด 

 ๔.๑. เพื่อให้สถานศึกษามีการท างานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  
๕.  ขั้นตอนด าเนินการ  

     ๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนด 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
          ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องแต่งต้ังคณะกรรมการ  
    ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
 ๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒ ด าเนินตามกิจกรรม  
 ๕.๒.๓  -  การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 ๕.๒.๔  -   กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อผู้บริหาร 
๕.๓  การตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๓.๒  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
๕.๔ การปรับปรุง (A) 
          ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ๕.๔.๒  น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 
 
๖. ปฎิทินการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วางแผนการด าเนินงาน  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
- จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง      

เมษายน ๒๕๖2 
พฤษภาคม ๒๕๖2 

 
พฤษภาคม ๒๕๖2, 

ตุลาคม ๒๕๖2 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

 
นางรุ่งสรุีย์ 
นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๒ 
การด าเนินการ  
ด าเนินตามกิจกรรม  
  -  การตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน - 
กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อผู้บริหาร 

 
 

กันยายน ๒๕๖2 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๖3 

 
 
 

 
3,000.00 

 
 
นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๓ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล พฤษภาคม ๒๕๖2  นางสาวอาภรณ์  
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- การนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินโครงการ 
-  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๖3 

- นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

๔ การปรับปรงุ  
-  น าผลสรุปจากรายงาน  เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม ๒๕๖3 

 
- 
 

นางสาวอาภรณ์  
นางสาววริศรา  
นางสาวสุวิภา  
นางสาวกนกวรรณ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
๘. งบประมาณ 2,000.00 บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงิน
สนับสนุน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

๑. กิจกรรมส ารวจปัญหาและ
ประเมินความต้องการวัสดุ 
อุปกรณ์ในการบริหาร  

      -  - 

๒. กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ  

√      2,000.00  2,000.00 

๓. กิจกรรมรายงานการจัดซื้อต่อ
ผู้บริหาร  

      -  - 

                                                                                                             รวมทั้งสิ้น 2,000.00 

            
๙. บุคลากร  
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๑๐. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด  วิธีวัดและประเมินผล  เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๕ มีตรวจสอบการ
ท างานท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ทุกฝ่ายงาน      
๒. ร้อยละ ๘๕ ของการบริหาร
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
๔. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 

- การตรวจสอบ 
 
 
- การประเมิน 
 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบประเมินประสิทธิภาพ 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการที่ 31  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงการ  การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญนภา  บุญก่อน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,3,6 โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 5-8,9-12 
 

 
๑.หลักกำรและเหตุผล 

การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาประจ าปีอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสถานศึกษานั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดสรรงบประมาณในการ
ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนต้องมีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจน และเป็น
ระบบทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้จ่าย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งต้องมีการส ารวจ
วางแผนงบประมาณในการใช้จ่ายให้เพียงพอทุกปีโดยให้มีความประหยัด  คุ้มค่าในการใช้ รวมไปถึงการปลูกฝัง
รณรงค์ให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณ  เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โรงเรียนจึงจัดท าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 

๒.วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
               เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

    เพื่อเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
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๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ด้ำนคุณภำพ 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๓.๒ด้ำนปริมำณ 

การใช้งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
       ๕.๒.๑  กิจกรรมส ารวจและประเมินการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ าปี 
 ๕.๒.๒  กิจกรรมวางแผนจัดสรรการใช้จ่ายค่าในการเดินทางไปราชการ 
 ๕.๒.๓  กิจกรรมช าระค่าในการเดินทางไปราชการ 

 ๕.๒.๔  กิจกรรมรายงานการใช้จ่ายค่าในการเดินทางไปราชการ 
 ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำ

ณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖2 - ผอ. 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖2 - นางรุ่งสุรีย์, น.ส.ราน ี

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, ตุลาคม 
๒๕๖2 

- นางเพ็ญนภา  
นางอาภรณ์ 

๒ กำรด ำเนินกำร    
- กิจกรรมส ารวจและประเมินการใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการประจ าปี 
 

เมษายน ๒๕๖2 - น.ส.รานี 

- กิจกรรมวางแผนจัดสรรการใช้จ่ายค่าในการ
เดินทางไปราชการ 

พฤษภาคม ๒๕๖2 - ฝ่ายการเงิน 

- กิจกรรมช าระค่าในการเดินทางไปราชการ พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 

 น.ส.รานี  

- กิจกรรมรายงานการใช้จ่ายค่าในการเดินทาง
ไปราชการ 

พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 

- น.ส.วิไลลักษณ์ 

๓ การตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการด าเนินงาน 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖2 
– มีนาคม ๒๕๖3 
มีนาคม ๒๕๖3 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, น.ส.ราน ี
 
นางเพ็ญนภา 

๔ การปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖3 - นางรุ่งสุรีย ์

 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน ๒๕62 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
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๘. งบประมำณ 

 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด      2,000      บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

๑. กิจกรรมช าระค่าในการ
เดินทางไปราชการ 

  
   

   2,000 

รวมทั้งสิ้น   2,000 
 
๘.๒ บุคลากร 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวั้ดและประเมินผล 

๑. ร้อยละ ๘0 การใช้จ่ายค่าใน
การเดินทางไปราชการ 

- การตรวจสอบ 
 

- รายงานการใช้จ่ายค่าในการเดินทาง
ไปราชการ 

๒. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการด าเนิน
โครงการ 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            10.1  ครูและบุคคลากรมีการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ 
    10.2   ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ทางราชการ 
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โครงการที่…32……./๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งำน/โครงกำร  งานบริหารบัญชี 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,3,6 โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 5-8,9-12 
 

 
๑.หลักกำรและเหตุผล 

สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้  การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง          
ในการพัฒนา  ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มี     
การจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้มาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญใน
การควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดท า  การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อความถูกต้อง    
โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

  ๒.  เพื่อให้สถานศึกษา มีเอกสารบัญชีในการควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดท า  การเก็บเอกสารทางบัญชี
อย่างถูกต้อง 

 ๓.  เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

๑.  สถานศึกษามีระบบงานบริหารบัญชีอย่างถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๒.  สถานศึกษาได้ผลผลิต  ผลลัพธ์  เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   ๘5 %  ขึ้นไป  
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๓.  เป้ำหมำย  
๓.๑  เชิงปริมำณ 

 ระบบงานบริหารบัญชขีองสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
๓.๒  เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนวัดใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการจัดท าบัญชีท่ี
ถูกต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

เกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ ๘๕ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑  มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  มีระบบงานบริหารบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
๔.๔  คณะครูมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
 ๕.๒  การด าเนินการ  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรมงานบริหารบัญชี 

๕.๓  การตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  การปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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๖.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 

 

วำงแผนด ำเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/
งบประมาณ 
กำรด ำเนินกำร   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
   มอบหมายงาน 
-  ด าเนินตามกิจกรรมงาน 
   บริหารบัญชี 
   - กิจกรรมส ารวจและประเมิน    
     การใช้จ่ายประจ าปี 
   - กิจกรรมจัดท าเอกสารบัญชี 
     ต่างๆ 
   - กิจกรรมรายงานงาน 
     บริหารบัญชี 
กำรตรวจสอบ   
    -  สรุปผลและรายงานผล      
       การด าเนินงาน 
กำรปรับปรุง   
    -  ประเมินผลการด าเนินงาน    
       ตามกิจกรรม 
    -  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสาร 
       ตามกิจกรรม  
    -  รายงานผลการด าเนินงาน/    
       รายงานประจ าปี 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
 

๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑. นางสาววิไลลักษณ์ 
๒. นางสาวรานี 
๓. นางสาวสุดารัตน์) 
  
 
 
 
 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์และคณะ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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๘. งบประมำณ 
๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  ๑,๕๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 

 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมส ารวจและ
ประเมินการใช้จ่าย
ประจ าปี 
 

         

๒. กิจกรรมจัดท าเอกสาร
บัญชีต่างๆ 
 

     ๕๐๐ ๕๐๐  ๑,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมรายงานงาน 
บริหารบัญชี 
 

         
 

รวมทั้งสิ้น ๑,0๐๐ 
๘.๒  บุคลากร 

                 คณะครูโรงเรียนวัดใหญ ่

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. มีระบบงานบริหารบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 
 
๔. คณะครูมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 

- ตรวจสอบ 
 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนวัดใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการจัดท าบัญชีท่ี

ถูกต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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ด้ำนบริหำรท่ัวไป 

โครงการที่ 33/๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางจินตนา  ปล้ืมศรี 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจหน้าท่ีของ
สถานศึกษา ท่ีจะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาภาค
บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ รู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อ

สถานศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๑.๒  เพื่อเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา การช่วยเหลือและป้องกัน 

ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
 
 



216 
 

๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๓.๑.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๙๐ 
 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
     คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๔.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

     - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางจินตนาและ
คณะ 

๒ 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
       - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
       - กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางจินตนาและ
คณะ 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๑๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น 

อ่ืน 
ๆ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย 

อ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

/     1,๐๐๐ 1,๐๐๐  2,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการศึกษา 

         

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้
มีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

การประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

การประชุม 
การสังเกต/การประเมิน 

 

รายงานการประชุม 
แบบสังเกต/แบบประเมิน 

 
 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๑๐.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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โครงการที่ 34/๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวนิศากร  ศรีไสว 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลง  การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและเป็นแกนน าหรือตัวจักรส าคัญของการพัฒนาการศึกษาดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีภาวะผู้น า โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมองค์การ ด้านตัวบุคลากร ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้าง ด้าน
งบประมาณ ด้านสมรรถภาพทางกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคม โดยในทุกด้านต้องเช่ือมต่อกันและต้องมี
นโยบายท่ีชัดเจน จึงจะส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งต้องเริ่มการพัฒนาจากการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเปิดโลกทัศน์
ของครูให้กว้างขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนวัดใหญ่   มีโครงสร้างการบริหารงานภายในแยกเป็นฝ่ายต่างๆ ๔ งาน ได้แก่ 
บริหารงานวิชาการ บริหารงานท่ัวไป  บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานบุคลากร ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่ครูและบุคลากรเพื่อความรวดเร็วฉับไวทัน
เหตุการณ์และพร้อมให้บริการ และอีกงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องการการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพคือ  งาน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการประสานงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการจัดท าการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นกรอบการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนวัดใหญ่ มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้ด าเนินการให้มีการจัด
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ๒.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
     ๒.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  เป็นฐาน

คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
     ๒.๓ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ      
     ๒.๔ สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
     ๒.๕ สถานศึกษามีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัด

กำรศึกษำ 
๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๓.๑,๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๓.๑.๓ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ      

๓.๑.๔ สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๓.๑.๕ สถานศึกษามีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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๓.๑.๖ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ    90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๔.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ัง

ด้านวิชาการและการจัดการ 
๔.๓ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ      
๔.๔ สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๔.๕ สถานศึกษามีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๖ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

     - จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี และจัดท ารายงานประจ าปี 
- จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
- ส ารวจปัญหาและประเมินความต้องการเพื่อพัฒนางานแต่ละฝ่าย และจัดหาอุปกรณ์ท่ี

เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
- นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ และการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางสาวนิศากรและ
คณะ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ดังนี้ 
         - จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี และจัดท า
รายงานประจ าปี 
         - จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
         - ส ารวจปัญหาและประเมินความต้องการเพื่อ
พัฒนางานแต่ละฝ่าย และจัดหาอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
          
         
          - นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ และการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 

 
๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
นางสาวนิศากรและ
คณะ 
 
นางสาวธิดารัตน์ 
 
นางสาวธิดารัตน์ 
 
นางอาภรณ์,นางสาว
วิไลลักษณ์,นางสาว
อัญชนา,นางเพิ่มพูล,
นายชินกร,
นางสาวสรัลพร 
นางรุ่งสุรีย์และนาง
เพิ่มพูล 
 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวนิศากร 
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๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวนิศากร 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 4,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น อ่ืน ๆ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย 
อ่ืนๆ รวม 

๑. จัดท าแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี และจัดท ารายงาน
ประจ าป ี

/      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๒. จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

/      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๓. ส ารวจปัญหาและประเมิน
ความต้องการเพื่อพัฒนางาน
แต่ละฝ่าย และจัดหาอุปกรณ์ท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ 

/      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๔. นิเทศ ติดตามผลการจัดการ
เรียนรู้ และการด าเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ 

/      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 4,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
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๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย  เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ประเมินเอกสาร 
การสัมภาษณ์ 

 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 

 

๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ      

ประเมินเอกสาร 
 

แบบประเมิน 
 

๔. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ประเมินระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 

แบบประเมิน 
 

๕. สถานศึกษามีการการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การนิเทศ 
ประเมินเอกสาร 

 

แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 

 

๖. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

การสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน การบริหารจัดการศึกษา  
สามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน โดยให้ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

๑๐.๒  ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑๐.๓ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและบุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 35/ ๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑,๒ 

ชื่อโครงกำร   สานสัมพันธ์ชุนชน 
แผนงำน   บริหารท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง   โครงกำรใหม่ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖2 –   มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกลยุทธ์  สพฐ. ท่ี ย.๔  และโรงเรียนท่ี  ย.๕ 
สอดคล้องมาตรฐาน  สพฐ. ด้านท่ี ๙ ประเด็น ๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน  สมศ. ด้านท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 สานสัมพันธ์ชุนชน  คือการด าเนินกิจกรรมใดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สานสัมพันธ์ชุมชนจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการท่ีโรงเรียนจะได้รับยอมรับและตอบรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ท าให้การบริหาร
จัดการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น   ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนใน
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในบริหารฐาน
ของโรงเรียน  เป็นท่ียอมรับของวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ส าหรับปีการศึกษา๒๕๖๐  โรงเรียนเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องจึงจัดท าโครงการนี้ต่อไปโดยขยายให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
 ๒. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
๓. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดร้อยละ ๙๐ 
 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐ 
 ๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาร้อยละ ๘๐ 
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 เชิงคุณภำพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและ

ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ไปยังชุมชน ผ่านภาคีเครือข่าย และแสดงผล
งานของผู้เรียน โรงเรียน ให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ 

ความส าเร็จของโครงการ ๘๐% ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 เกณฑ์ความส าเร็จ ร้อยละ ๘๐ 
 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
 ๕.๒.๑  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 ๕.๒.๒  กิจกรรมการร่วมงานส าคัญของครอบครัวผู้มีอุปการะคุณ   
 ๕.๒.๓  กิจกรรมการมอบของขวัญและสังสรรค์ปีใหม่    
 ๕.๒.๔  กิจกรรมวันพบครูของลูก 
 ๕.๒.๕  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6 
       ๕.๒.๖  กิจกรรมการระดมสรรพก าลังเพื่อการศึกษาบุคลากร 
 ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖2 - ผอ. 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖2 - นางรุ่งสุรีย์, นางจินตนา 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร  

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖2 

- นางจินตนา 
นางอาภรณ์ 

๒ กำรด ำเนินกำร    
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 

พฤษภาคม๒๕๖๐ ๒,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร,ครูประจ าช้ัน 

- กิจกรรมวันพบครูของลูก 
 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๒,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร,ครูประจ าช้ัน 

- กิจกรรมการร่วมงานส าคัญของครอบครัวผู้มี
อุปการะคุณ   

พฤษภาคม๒๕๖๐ 
– มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕,๐๐๐ นางจินตนา  

- กิจกรรมการมอบของขวัญและสังสรรค์ปีใหม่    มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕,๐๐๐ นางจินตนา 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6 
 

–มีนาคม ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐ ครูสายช้ันป.๖ 

- กิจกรรมการระดมสรรพก าลังเพื่อการศึกษา
บุคลากร 

พฤษภาคม๒๕๖๐ 
– มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ นางจินตนา,นส.สรัลพร 

๓ กำรตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖๐ 
– มีนาคม ๒๕๖๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, นส.สรัลพร 
 

นส.สรัลพร 
๔ กำรปรับปรุง    

- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๑ - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 



228 
 

 

๘. งบประมำณ 

 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 13,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น 

อ่ืน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

1. วันพบครูของลูก      ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
2. ระดมสรรพก าลัง      ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

3.เข้าร่วมกิจกรรมของชุมฃน      ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

๕. วันปีใหม่      5,000  ๕,๐๐๐ 5,000 
๖. ปัจจิมนิเทศป.6      2,000  ๕,๐๐๐ 2,000 

รวมทั้งสิ้น 13,000 
 
๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวั้ดและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

- การประชุม 
 

- รายงานการประชุม 
 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

- การประชุม 
- การประเมิน 
 

- รายงานการประชุม 
- แบบประเมนิ 

๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 

๔. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้รับการบริการด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  จากการท่ีโรงเรียนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ  สร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน  ท าให้การระดมสรรพก าลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นไปวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

๒. ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือในการระดมความคิด  ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
 ๓. ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน 
 ๔. ชุมชนให้ความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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โครงการที ่36/๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร       ชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยสุรเชษฐ์  โพธิอ์่อน และคณะ 

ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี ๒๙ ให ้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด กระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ รู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมท้ังวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยสอดคล้อง  กับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนบ้านพัฒนา ท่ีว่า “โรงเรียนบ้านพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา
ยึดหลักคุณธรรมน า  ความรู้ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วม ของชุมชนและท้องถิ่น” 
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต ( Outputs )                

  ๑.๑ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
        ๑.๒ เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
   ๑.๓ เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ๒.๒  ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
ชุมชนได้มีบทบาทและหน้าท่ี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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๓. เป้ำหมำย 
    ๓.๑ เชิงปริมำณ      

ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๘๐ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    ๓.๒ เชิงคุณภำพ    

๑) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา  
๒) โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑ ชุมชนได้มีบทบาทและหน้าท่ี มีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
๔.๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการด าเนินโครงการ 
 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมผู้ปกครองและภาคีชุมชน 
 ๕.๒.๒  ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

 ๕.๒.๓  ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์, นายสุรเชษฐ์ 

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- นายสุรเชษฐ์ , น.ส.รานี  
นางอาภรณ์ 

๒ กำรด ำเนินกำร    
- ประชุมผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย 
 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ฝ่ายบริหาร 

- ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

2,๐๐๐ ชุมชนและภาคีเครือข่าย, 
ครูจินตนา 

- ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

- ชุมชนและภาคีเครือข่าย, 
นายสุรเชษฐ์ 

๓ กำรตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, นางจิตนา, 
นายสุรเชษฐ์ 

นายสุรเชษฐ์ 
๔ กำรปรับปรุง    

- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 



233 
 

๘. งบประมำณ 

 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 2,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น อ่ืน ค่า 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

๑. ประชุมผู้ปกครองและ
ภาคีเครือข่าย 

  
   

 1,๐๐๐  
1,๐๐๐ 

๒. ระดมทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา 

  
   

  1,๐๐๐ 
1,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
 
๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ชุมชนได้มีบทบาทและหน้าท่ี 
มีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 

- การประชุม 
- การสังเกต/การประเมิน 
 

- รายงานการประชุม 
- แบบสังเกต/แบบประเมิน 
 

๒. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

- การสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ชุมชนได้มีบทบาทและหน้าท่ี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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โครงการที่ 37 /๒๕๖2 
  ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
ชื่อโครงกำร  โครงการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน 
แผนงำน บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวนิศากร  ศรีไสว 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในไว้ในกากระทรวง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานสถานศึกษา ให้ทุกหน่วยงานได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน /  โครงการ ผลิต
นักเรียนให้มีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคม  โรงเรียนวัดใหญ่ได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางดังกล่าว แต่ท่ีผ่านมายังพบว่า แต่ละกิจกรรม งาน/ โครงการ ยังไม่มีการวิเคราะห์
และก าหนดเป็นแผนงานการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน  ท าให้อาจไม่สามารถป้องกัน ควบคุม ผลกระทบท่ี
ส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษาได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน / โครงการของฝ่าย / งานต่าง ๆ ใน
โรงเรียนมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง สามารถคาดการณ์ปัญหาและก าหนดแนวทางในการแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้ งานประกันคุณภาพจึงจะ
จัดท าโครงการ บริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียนขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรยีน                                                                                 
๒.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นของนักเรียน ครูและบุคลากรถึงปัจจัยเส่ียง ระดับ และวิธีการบริหารความ

เส่ียง ของโรงเรียน                                                                                                                                                                
๒.๓ เพื่อจัดท าแผนงานการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียนและการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
๓. เป้ำหมำย  

๓.๑ ผลผลิต ( Outputs )  
๓.๑.๑ เชิงปริมาณ นักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  
๓.๑.๒ เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีกระบวนการบรหิารปัจจัยเส่ียงท่ีชัดเจน   
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๓.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes)  
๓.๒.๑ ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารปัจจัยเส่ียง 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑ ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน                                                                                 
๔.๒ จัดท าแผนงานการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียนและการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำร (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการครู 
 ๕.๒.๒  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๒.๔  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) ท้ังภายใน และภายนอก 
 ๕.๒.๕  นิทรรศการวิชาการน าเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๓ กำรตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ กำรปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำน    
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๒ - ผอ. 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย์,  

- เตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
บุคลากร 

พฤษภาคม, 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- นางชลนิภา , น.ส.รานี  
นางอาภรณ์ 

๒ การด าเนินการ    
- กิจกรรม Share Vision                                        
 
 

พฤษภาคม๒๕๖๒  นางรุ่งสุรีย ์

- กิจกรรม Procedure 
 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

1,๐๐๐ นางรุ่งสุรีย์, นางนิศากร 

- กิจกรรม Knowledge Management                                              
 

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 

 นางรุ่งสุรีย์, นางชลนิภา 

๓ การตรวจสอบ    
- นิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ 
 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน   

พฤษภาคม๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
 
- 

นางรุ่งสุรีย์, นางชลนิภา 
 
นางนิศากร 

๔ การปรับปรุง    
- น าผลสรุปจากรายงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๒ - นางรุ่งสุรีย ์

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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๘. งบประมำณ 

 ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 1,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
อุดหนุน รายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสุนน
จากท้องถิ่น อ่ืน ค่า 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืนๆ 

Share Vision                                               
1,๐๐๐ 

 

1,๐๐๐ 
Procedure        
Knowledge 
Management                                              

  
   

  

รวมทั้งสิ้น   1,๐๐๐ 
 
๘.๒ บุคลากร 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. มุมมองด้านเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนิน
โครงการโดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง 

- การสังเกต 
- ตอบแบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๒. มุมมองด้านการเงิน 
โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การนิเทศโครงการ  - แบบประเมิน 

๓. มุมมองด้านกระบวนการ 
โครงการได้ดาเนินการตามแผนท่ีวางไว ้

- การนิเทศโครงการ  - แบบประเมิน 

๔. มุมมองด้านการเรียนรู ้
- โครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้
ดาเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
- โครงการมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 

- การสังเกต 
- ตอบแบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารปัจจัยเส่ียง 
๒. เกิดความร่วมมือของนักเรียน ครูและบุคลากรในการดาเนินการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน 
๓. ได้แผนงานในการบริหารปัจจัยเส่ียงของโรงเรียน 
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โครงการที่  38/๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่ ๑,๒ 

 

ชื่อโครงกำร  เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางจินตนา   ปล้ืมศรีและคณะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3 /น.1,2,4 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,3 โรงเรียนท่ี ก.2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,15-16 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอด
มาและผู้ท่ีมีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทท่ีไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ 
การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามท่ีสืบทอดและปฏิบัติ
กันมาแต่โบราณให้คงอยู่ จึงได้จัดต้ังโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาทท่ีดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเรื่องท่ีดีท่ีจะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก 
ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้ค งอยู่
ตลอดไป 
             โรงเรียนวัดใหญ่จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้
เกิดขึ้นแก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๒  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมท่ีดีงามให้แก่นักเรียน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๒.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่มีมารยาทงามตามประเพณีไทย 
 

๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 
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     ๓.๑.๑  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 

     ๓.๑.๒  นักเรียนสามารถแนะน าให้ความรู้ด้านมารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้ 

 
๓.๒ เชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทย 
๓.๒.๓  นักเรียนมีมารยาทท่ีถูกต้องสามารถแนะน าให้ความรู้แก่บุคคลอื่นด้านมารยาทไทย 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   85 %  ขึ้นไป 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑ ผู้เรียนมีมารยาทท่ีถูกต้องเหมาะสม และสวยงาม 
๔.๒ ผู้เรียนมีจริยธรรมท่ีดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๔.๓ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการด าเนินโครงการ 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 

๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

     - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
   - กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางจินตนาและ
คณะ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดังนี้ 
       - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
       - กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
สิงหาคม ๒๕๖๒ –  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

 
นางจินตนาและ
คณะ 
 
ครูทุกคน 
นางจินตนาและ
คณะ 
 
 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางจินตนาและ
คณะ 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางจินตนาและ
คณะ 
 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 2,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

อุดหนุน 
รายได้ 

สถานศึกษา 
เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น 

อ่ืน ๆ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

รายจ่าย 
อ่ืนๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย (มอบเกียรติบัตรและ
ของรางวัล) 

/     /  2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ผู้เรียนมีมารยาทท่ีถูกต้องเหมาะสม และ
สวยงาม 

สังเกต 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
  

๒.  ผู้เรียนมีจริยธรรมท่ีดีงามและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการด าเนินโครงการ 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบบันทึกความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง    
๑๐.๒  นักเรียนสามารถแนะน าให้ความรู้ด้านมารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้ 
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โครงการที่ 39/๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

ชื่อโครงกำร  การพัฒนางานธุรการ 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวดรุณี   ภิรมณ์สุข 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,6 โรงเรียนท่ี ก.4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงระบบงาน
ธุรการสถานศึกษา ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนาระบบ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้ก้าวทันยุค
สมัย และรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาปรับใช้ใน
ระบบงานธุรการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ตลอดจนการจัด
เอกสาร จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง จัดซื้อวัสดุงานธุรการ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละประเภท 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

๒.๑.๑  เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ จ านวนเพียงพอต่อความต้องการ      
๒.๑.๒  เพื่อให้มีและใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดเก็บงานอย่างเป็นระบบและง่ายต่อ 

               การค้นหา 
๒.๑.๓  เพื่อให้การบริการสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ระบบงานธุรการของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
 

๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑   วัสดุเพียงพอต่อความต้องการ             
๓.๑.๒   จัดเก็บงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 
๓.๑.๒   บริการรวดเร็ว  สะดวก 
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๓.๒ เชิงคุณภำพ 
ระบบงานธุรการของสถานศึกษา มีความทันสมัย สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ คณะครูบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑  วัสดุเพียงพอต่อความต้องการ             
๔.๒  จัดเก็บงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 
๔.๓  บริการรวดเร็ว  สะดวก 

 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

     - จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับใช้ในงานธุรการ  
๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 

  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 

  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
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๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางสาวดรุณีและ
คณะ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุงานธุรการ ดังนี้ 
       -จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน
ส าหรับใช้ในงานธุรการ 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวดรุณีและ
คณะ 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวดรุณี 
 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวดรุณี 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 2,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น อ่ืน ๆ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย 
อ่ืนๆ รวม 

๑. จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับ
ใช้ในงานธุรการ 

/      /  2,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
๘.๒ บุคลากร   

ครูธุรการและครูโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  วัสดุเพียงพอต่อความต้องการ             ตรวจสอบ การสังเกต 
๒.  จัดเก็บงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 

ตรวจสอบ การสังเกต 

๓.  บริการรวดเร็ว  สะดวก ตรวจสอบ สัมภาษณ์ 
 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  วัสดุเพียงพอต่อความต้องการ             
๑๐.๒  จัดเก็บงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 
๑๐.๓  บริการรวดเร็ว  สะดวก 
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โครงการที่  40 
  /๒๕๖2 

ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 
 

ชือ่โครงกำร  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายสุรเชษฐ์   โพธิ์อ่อนและคณะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,6 /น.1,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุขของชาติ มีการแข่งขันในหลายด้านๆ กันอย่างเสรี การมีผู้น าของชาติท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อเด็กและ
เยาวชน จะท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเลือกแบบและยึดถือเป็นแบบอย่าง การรู้จักเสียสละ ความเป็นผู้น า ผู้
ตามท่ีดี รู้จักการให้อภัย รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่ิงเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยใน
ตัวเด็ก การรู้จักการรอคอย การให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสังคมประชาธิปไตย จักต้องเริ่มท่ีตัวเด็กนักเรียน ก็จะ
ท าให้สังคมประเทศชาติของเรามีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์โรงเรียนวัดใหญ่เห็นความส าคัญของงานประชาธิปไตยใน
โรงเรียน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
๒.๑.๒  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นกัเรียนกับครู และ

นักเรียนกับโรงเรียน 
๒.๑.๓  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเป็นผู้มีเหตุผล 
๒.๑.๔  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๒.๒.๑  นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
๒.๒.๒  นักเรียนรู้จักความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนกับนกัเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียน

กับโรงเรียน 
๒.๒.๓  นักเรียนรู้จักความเป็นผู้มีเหตุผล 
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๒.๒.๔  นักเรียนรู้จักเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 

 
๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑  นักเรียนมีวินัยในตนเองร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๒  นักเรียนรู้จักการเสียสละ และมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่มีวินัยในตนเอง มีหลักประชาธิปไตย และมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 
     เกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑  นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
๔.๒  นักเรียนรู้จักการเสียสละ และมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ   

 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

     -  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
-  กิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
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๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
 

๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นายสุรเชษฐ์และ
คณะ 

๒ กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังนี้ 
       -  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
       -  กิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 
       -  กิจกรรมสภานักเรียน 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กรกาาคม ๒๕๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายสุรเชษฐ์และ
คณะ 

๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นายสุรเชษฐ์ 
 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นายสุรเชษฐ์ 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๘.งบประมาณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด 2,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น อ่ืน ๆ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย 
อ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

/      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมประชาธิปไตย
นักเรียน 

/      1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมสภานักเรียน /      2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  นักเรียนมีวินัยในตนเอง สังเกต แบบประเมิน 

๒.  นักเรียนรู้จักการเสียสละและมีความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

สัมภาษณ์ รายงานโครงการ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
๑๐.๒  นักเรียนรู้จักความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนกับนกัเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับ

โรงเรียน 
๑๐.๓  นักเรียนรู้จักความเป็นผู้มีเหตุผล 
๑๐.๔  นักเรียนรู้จักเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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โครงการที่  41 /๒๕๖๒ 
                ภาคเรียนที่ 1,2 
ชื่อโครงกำร  งานอนามัยและสุขภาพนักเรียน 
แผนงำน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอจาลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธและคณะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,6 /น.1,5 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 3,4,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 9-12,13-14,19-20 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนก าหนดภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างดุลยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่      กับวิถีแห่ง
การสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพจึง
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่นกิจกรรมกีฬา   กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  กิจกรรมบริการสุขภาพด้าน
การส่งต่อผู้ป่วย  บริการด้านยา และปัจจุบันพยาบาล  กิจกรรมเสียงตามสาย  ความรู้  คู่สุขภาพ  เป็นต้น  ซึ่งล้วน
เป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี    
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
๒.๑.๑  เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๑.๒  เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
๒.๑.๓  เพื่อจัดบริการด้านทันตกรรมให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง 
๒.๑.๔  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๒.๑.๕  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
๒.๑.๖  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของส่ิงเสพย์ติด 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๒.๒.๑  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒.๒  นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
๒.๒.๓  นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านทันตกรรมอย่างท่ัวถึง 
๒.๒.๔  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๒.๕  นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
๒.๒.๖  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของส่ิงเสพติด 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
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๓.  เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๒  นักเรียนได้รับบริการด้านทันตกรรมทุกคนอย่างทั่วถึงร้อยละ ๙๐ 

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่มีสุขภาพกายท่ีดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

มีสุขภาพจิตท่ีดี  มีวุฒิภาวะทางสังคมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ เป็นผู้รักษาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป็นผู้ไม่เสพส่ิงเสพติด และห่างไกลจากสารเสพติดโดยส้ินเชิง 

     เกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ  ร้อยละ ๘๐ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
๔.๒  ผู้เรียนได้รับบริการสุขภาพ 
๔.๓  ผู้เรียนได้รับบริการด้านทันตกรรม 
๔.๔  ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
๔.๕  ผู้เรียนมีความรู้เรื่องยาเสพติด 

 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๕.๑.๒  ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
๕.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
๕.๒.๒  ด าเนินตามโครงการ ดังนี้ 

   - กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
   - กิจกรรมตรวจทันตกรรม 
          - กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
          - กิจกรรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (จัดซื้อยา และพัฒนาห้องพยาบาล)        
          - กิจกรรมช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
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          - กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมการบริการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 

          - กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
             - กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 

๕.๓   กำรตรวจสอบ (C) 
  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔   กำรปรับปรุง (A) 
  ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
๕.๔.๓  จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
๕.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
๖. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

 
เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 
นางรุ่งสุรีย ์
นางสาววริศรา
และคณะ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำร 
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงานด าเนินตาม 
กิจกรรม  งานอนามัยและสุขภาพนักเรียน ดังนี ้
          - กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - กิจกรรมตรวจทันตกรรม 
        - กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
        - กิจกรรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (จัดซื้อยา และ
พัฒนาห้องพยาบาล)        
 - กิจกรรมช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
 - กิจกรรมก าจัดเหา 
           - กิจกรรมการบริการส่งต่อผู้ป่วยไป
โรงพยาบาล 
           - กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
           - กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 

 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กรกาาคม ๒๕๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
นางสาววริศรา
และคณะ 
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๓ 
 

กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาววริศรา 

๔ 
 

กำรปรับปรุง 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดท าแฟ้ม
โครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาววริศรา 

 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
๘.งบประมำณ 
   ๘.๑ งบประมาณท้ังหมด ๒๐,๐๐๐ บาท  แยกรายละเอียดดังนี้  

 
 

กิจกรรม 

แหล่งที่มำของงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

อุดหนุน 
รายได้ 

สถานศึกษา 
เงินสนับสนุน 
จากท้องถิ่น 

อ่ืน 
ๆ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
รายจ่าย 

อ่ืนๆ 
รวม 

๑. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

         

๒. กิจกรรมตรวจทันตกรรม          
๓. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 

/      ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น (จัดซื้อยา และพัฒนา
ห้องพยาบาล)        

/      ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๕. กิจกรรมช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง /      ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๖.กิจกรรมก าจัดเหา /      ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
๗.กิจกรรมการบริการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 

/     ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๘.กิจกรรมออกก าลังกาย       ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๙.กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด /     ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 
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*** หมายเหตุ...  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
๘.๒ บุคลากร   

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
๙. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย สังเกต แบบสังเกต 
๒.ผู้เรียนได้รับบริการสุขภาพ แบบบันทึก แบบบันทึก 
๓.ผู้เรียนได้รับบริการด้านทันตกรรม แบบบันทึก บัตรสุขภาพ 
๔.ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สอบถาม แบบสอบถาม 
๕.ผู้เรียนมีความรู้เรื่องยาเสพติด ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 
๑๐.๒  นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 

 ๑๐.๓  นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านทันตกรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๑๐.๔  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑๐.๕  นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
 ๑๐.๖  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของส่ิงเสพติด 
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โครงการที่  42 /๒๕๖๒ 
                    ภาคเรียนที่ 1,2 

 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสรัลพร   บัวระภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,4 /น.2,4 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4 โรงเรียนท่ี ก.1,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,9-12 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

สังคมปัจจุบันนี้มีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่ง
อยู่ในวัยท่ีก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางท่ีถูก ประกอบ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าท่ีการงานและการหาเล้ียงชีพของแต่ละครอบครัว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขโรงเรียนวัดใหญ่ ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการ
ขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Outputs) 
     2.1.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน 
     2.1.2  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 ผลลพัธ์ ( Outcome ) 
     ๒.2.๑  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์      
     ๒.๒.๒  นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
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3.  เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม    
ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
       3.1.2  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.2  ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
 

4.  วิธีด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับโครงการฯ 

4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ข้ันด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

- กลุ่มเส่ียง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 
 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 
 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ี

แท้จริง) 
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด               

4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
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5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
5.2  คณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ 
5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
5.4  เจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียนวัดใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
               1 พฤษภาคม 2562 - 25 มีนาคม 2563 
 

7.  สถานที ่
               โรงเรียนวัดใหญ่ 
 

8.  งบประมาณในการด าเนินการ 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี  
     การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ี  
     ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
พ.ค. 62 

 

 
นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

2.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

- กลุ่มเส่ียง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

2.5 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 

d 
- 
 
 

2,000  

 
พ.ค. 62 

 
 

ตลอดปี 
พ.ค.-มิ.ย. 

มิ.ย. 
มิ.ย. 

 

 
นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
 
 
นางประไพ  ชัยสมบัติ  
นางสาววิมลรัตน์ สุขพุ่ม 
นางสาวอัญชสา กล่ินน้ าเงิน 
นางสาวกนกพร  สิงห์โต 
ครูประจ าช้ัน 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของ

นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา   
ท่ีแท้จริง) 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด 
 

 
- 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 
 

 
- 
- 

 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 

นางสาวสรัลพร  บัวระภา 
 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 

 
2,000 

- 

 
 

                      รวมทั้งสิ้น 2,000 
 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          
ในกิจกรรมต่อไปนี ้

 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

- กลุ่มเส่ียง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 
สัมภาษณ์ 

 
สังเกต 

 
ส ารวจ 

 
 

ทดสอบ 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน

เรียนและระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริง) 

2.  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

 
 
 

ประเมินผล 
 

 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 

ด้านคุณภาพ 
         การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
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โครงการที่  43 /๒๕๖๒ 
                ภาคเรียนที่ 1,2 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรเชษฐ์   โพธิ์อ่อน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,4 /น.2,4 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.5,6 โรงเรียนท่ี ก.1,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,9-12 
............................................................................................................................. ..................... 
 
๑.หลักและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ ามือของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
เกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ท่ีเราทุกคนก าลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อเราสามารถ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยากาศท่ีดี มี
สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ และนกัเรียนยัง
สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ สมศ. 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    2.1. ผลผลิต (Outputs)   
          2.1.๑.  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและชุมชนร่วมกันอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
          ๒.1.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
          2.1.๓. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
    2.2 ผลลัพธ์(Outcomes) 
          2.2.1  ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ ผลผลิต/ด้านปริมาณ (Outputs)   
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   ๓.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  น าความรู้และปรบการณ์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๒ ผลลัพธ์/ด้านคุณภาพ (Outcomes) 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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  ๓.๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจในการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินการ  

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

๑. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ - - - - เม.ย.๖๒ (ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - พ.ค.๖๒ ผู้บริหาร 
๓. ประชุมคณะท างาน - - - - พ.ค.๖๒ ผู้บริหาร 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ - 2,๐๐๐ - 2,๐๐๐ พ.ค.๖๒ 

ม๊.ค. 63 
คณะท างาน 

๔.๑  จัดอบรมนักเรียนโดยการเข้าค่ายอาสาพัฒนา - - - - ก.ค.๖๒  
๔.๒  จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”       - - - - 

พ.ค.๖๒ 
ส.ค.62    

นายสุรเชษฐ์  

๔.๓  จัดกิจกรรมประกวดการดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
- - - - 

พ.ค.๖๒ 

มี.ค. 63 
นางสาวนิตยา 

๔.๔  จัดกิจกรรม “มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า” - - - - 
พ.ค.๖๒ 
ม๊.ค. 63 

นางสาวริศรา 

๔.๕  จัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ/ขยะรีไซเคิล - - - - 
พ.ค.๖๒ 
ม๊.ค. 63 

นางสาวปิยมาภรณ์ 

๔.๖  จัดกิจกรรม “ห้องเรียนของเราน่าเรียน” - - - - 
พ.ค.๖๒ 
ม๊.ค. 63 

นางพรชนก 

๔.๗  จัดกิจกรรม “โรงเรียนสวยชุมชนงาม” - - - - 
พ.ค.๖๒ 
ม๊.ค. 63 

นางสาวปิยมาภรณ์ 

๔.๘  จัดกิจกรรม “บ้านน่าอยู่”  /  “เด็กดีไม่ทิ้งขยะ” - - - - 
พ.ค.๖๒ 
ม๊.ค. 63 

นายสุรเชษฐ ์

๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม - - - - ต.ค.๖๒,มี.ค.63 คณะท างาน 
๖. ประเมินผล - - - - มี.ค.๖3 คณะท างาน 
๗. สรุปและรายงานผล - - - - มี.ค.63 นายสุรเชษฐ ์
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๕. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๓.๑ ผลผลิต/ด้านปริมาณ (Outputs)   
    ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
    ๓.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  น าความรู้และประ
การณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
สังเกต 

 
ประเมินกิจกรรม 

 
             สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
 
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
แบบสอบถาม 

๓.๒ ผลลัพธ์/ด้านคุณภาพ (Outcomes) 
     ๓.๒.๑ ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
ประเมินกิจกรรม 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๖. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
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โครงกำรที่ ๔๔/๒๕๖๒ 
ภำคเรียน ๑,๒ 

 
งำน/โครงกำร    โครงการโรงเรียนสุจริต 
แผนงำน   บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ๑  เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,6 /น.1,4,5 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,4 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  มีความเช่ือมั่นว่าการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  จะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความ
ตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดใหญ่จึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้นเพื่อสร้างความเช่ือถือศรัทธา และ
มีส่วนสร้างเยาวชนท่ีดีของประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิด  ท างาน
เป็นกลุ่ม  เป็นผู้น าและเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุและผล  ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
เก่ง  คนดีและมีความสุข เป็นผู้มีความสามารถ  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ก้าวไกลสู่สากล  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ผ่านกระบวนการคิด  ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้กระท าความดี
แก่ส่วนรวม     ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม    ชุมชนและท้องถิ่น   เพื่อแสดงถึง 
ความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละและความมีจิตสาธารณะ  ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม
น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างยั่งยืน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑)  นักเรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด  คือ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย   
     ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
๑)  เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดแก่นักเรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน  ให้ 
     เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๒)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

                          มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมี 
                          จิตสาธารณะ 
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๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เชิงปริมำณร้อยละ ๘๓ 

๑)  นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่มีทักษะชีวิตและทักษะการคิดขั้นพื้นฐานตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 ๒)  ครู  บุคลากรและชุมชน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ 
               อย่างยั่งยืน 
๓.๒  เชิงคุณภำพ 

  ๑)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
  ๒)  ครู  บุคลากรและชุมชน  มีความคิดริเริ่ม  และเป็นผู้น าปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 

๑)  นักเรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด  คือ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย   
     ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๕.๑.๒  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
 ๕.๑.๓  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และมอบหมายภาระงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ  

๕.๓  กำรตรวจสอบ (C) 

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

๕.๔  กำรปรับปรุง (A) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ  

จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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๖.  ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วำงแผนด ำเนินกิจกรรม 
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. น.ส.วริศรา 
๔. น.ส.สุดารัตน์ 
๕. นายชินกร 
๖. นายสุรเชษฐ์ 

๒ กำรด ำเนินกำร 
-  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  
และมอบหมายภาระงาน 
-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

๓ กำรตรวจสอบ 

     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนิน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
– มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

๔ กำรปรับปรุง 

     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  จัดท ารายงานโครงการ 
น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรม
ในปีต่อไป 

 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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๘. งบประมำณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด   ๑๐,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย          
๒)  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี      15,๐๐   15,๐๐ 

๓)  กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต      ๕๐๐   ๕,๐๐ 

รวม         2,๐๐๐ 

  
๘.๒  บุคลากร 

  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
    ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
๙.  กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑)  นักเรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน มีค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด คือ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

-  ประเมินเอกสาร 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-  การสอบถามความ 
พึงพอใจ 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์/แบบบันทึก
ข้อมูล 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๑)  นักเรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๒)  นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด  คือ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่

อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
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โครงการที่ 45 /๒๕๖๒ 
ภาคเรียน ๑,๒ 

 
งำน/โครงกำร  เงินส ารองเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,6 /น.1,4,5 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,4 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
  
 

 
๑.หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนวัดใหญ่สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีภารกิจและงานท่ีต้องปฏิบัติเป็น
ประจ า  นอกเหนือจากงานการเรียนการสอน  คือการปฏิบัติตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของโรงเรียน และนโยบายของ
หน่วยเหนือสถานศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของงานดังกล่าว  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและบรรลุตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของ
โรงเรียนและนโยบายของหนว่ยเหนือสถานศึกษา 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ 

๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
๑.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.  โรงเรียนปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยเหนือสถานศึกษาได้อย่างทันท่วงที  

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
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๓.  เป้ำหมำย  
๓.๑  เชิงปริมำณ 

 ระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  เชิงคุณภำพ 

 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่าง
เพียงพอโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

เกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ ๘๕ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑  มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ 
๔.๓  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม  (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๕.๑.๒  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 
 ๕.๑.๓  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ 
 ๕.๒  การด าเนินการ  (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน 
 ๕.๒.๒  ด าเนินตามกิจกรรมเงินส ารองเพื่อการพฒันาตามยุทธศาสตร์ / นโยบาย 

๕.๓  การตรวจสอบ  (C) 
 ๕.๓.๑  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.๔  การปรับปรุง  (A) 
 ๕.๔.๑  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๕.๔.๒  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม  
 ๕.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 
๖.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 

วำงแผนด ำเนินกิจกรรม   
-  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-  ประชุม/วางแผนเสนอโครงการ 

 
๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
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๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 

 

-  เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/
งบประมาณ 
กำรด ำเนินกำร   
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
   มอบหมายงาน 
-  ด าเนินตามกิจกรรมเงินส ารอง  
   เพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/ 
   นโยบาย 
   - กิจกรรมส ารวจและประเมิน    
     การใช้จ่ายประจ าปี 
   - กิจกรรมวางแผนจัดสรรเงิน 
     ส ารองฯ 
   - กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ /  
     นโยบาย 
   - กิจกรรมรายงานตาม 
     ยุทธศาสตร์ / นโยบาย 
กำรตรวจสอบ   
    -  สรุปผลและรายงานผล      
       การด าเนินงาน 
กำรปรับปรุง   
    -  ประเมินผลการด าเนินงาน    
       ตามกิจกรรม 
    -  จัดท าสรุป รวบรวมเอกสาร 
       ตามกิจกรรม  
    -  รายงานผลการด าเนินงาน/    
       รายงานประจ าปี 

๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
 

๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒๖ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 

- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
(๑. นางสาววิไลลักษณ์ 
๒. นางสาวรานี 
๓. นางเพ็ญนภา) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์และคณะ 
 
- นางสาววิไลลักษณ์ 
 

 
 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๘. งบประมำณ 
๘.๑  งบประมาณท้ังหมด  ๓๐,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 

 

กิจกรรม 
แหล่งที่มำของงบประมำณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

อุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

อื่นๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมส ารวจและ
ประเมินการใช้จ่าย 
ประจ าปี 

         

๒. กิจกรรมวางแผน
จัดสรรเงินส ารองฯ
  

         

๓. กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ / นโยบาย 
 

     5๐,๐๐๐ 
 

  5๐,๐๐๐ 
 
 

๔. กิจกรรมรายงานตาม
ยุทธศาสตร์ / นโยบาย
  

         

รวมทั้งสิ้น 5๐,๐๐๐ 

 
๘.๒  บุคลากร 

                 คณะครูโรงเรียนวัดใหญ ่
 

๙. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๓. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 

- ตรวจสอบ 
 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนวัดใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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โครงการที่ 46 /๒๕๖๒ 
ภาคเรียน ๑,๒ 

 

งำน/โครงกำร  ค่าใช้สอยเพื่อเสริมสร้างก าลังใจในการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงำน  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอัญชนา  งานเนตร 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,6 /น.1,4,5 มาตรฐานของ สพฐ.ด้านท่ี 1,2,3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,4 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,2,3 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
              ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามคน ท่ีมี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 ด้านผลผลิต ( Output ) 
        2.1.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกคน 
        2.1.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนัระหว่างบุคลากร 
        2.1.3 เพื่อสร้างความมั่นใจของบุคลากรในการท างานอย่างมุ่งมั่นและเกิดประสิทธิภาพ 
      2.2 ด้านผลผลิต (Output) 
        2.2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรักและภักดีกับองค์ 
        2.2.2 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
    เชิงคุณภาพ     
          บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึง่กันและกนั มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน  
    เชิงปริมาณ     
         บุคลากรมีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนั 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ  90 %  ขึ้นไป 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 62 นางสาวอัญชนา 
2 แต่งต้ังคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 62 นางรุ่งสุรีย ์
3 ด าเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม   
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ตลอดปี นางสาวอัญชสา 
 3.2 การให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร ตลอดปี นางสาวนิตติยา 
 3.3 ค่าพาหนะในการเดินทางไป

ราชการ 
ตลอดปี นางสาวอัญชนา 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 57 นางอัมพาพันธ ์
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 57 นางสาวอาภรณ์  ชาวสระไคร 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรใน

โอกาสต่าง ๆ 
- - 4,000 4,000 - 4,000 

 3.2 การให้การช่วยเหลือแก่
บุคลากร 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

 3.3 ค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการ 

- 16,670 - - - 16,670 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 

รวม 24,670 
  
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1. การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 
6.2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กันระหว่างบุคลากร 
6.3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ 
6.4. การสร้างความรัก ความห่วงใยของ
ทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 
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7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน  
          2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
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โครงการระดับปฐมวัย 

โครงการที่ 47 /๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งำน/โครงกำร    ส่งเสริมทักษะชีวิต  คิดอย่างเป็นระบบ 
แผนงำน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,5 โรงเรียนท่ี ก.2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4 
 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้มีโอกาสรับรู้ส่ิงต่างๆ  รอบตัว  ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า  ผ่านการคิด  การใช้ภาษา  การสังเกต  การ
จ าแนกและเปรียบเทียบ  จ านวน  มิติสัมพันธ์และเวลา  การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒  ให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้  มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการ
แสดงออกหรือพฤติกรรมของการใช้ความคิด  ซึ่งแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกัน  บางคนสามารถคิดได้รวดเร็ว
ถูกต้องเป็นขั้นตอน  บางคนคิดได้ช้า ผิดพลาด สับสน  แต่อย่างไรก็ตามทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ีสามารถพัฒนาและ
ฝึกฝนได้บุคคลท่ีได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอย่างช านิช านาญก็จะมีทักษะการคิดเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การส่งเสริม
ทักษะการคิด  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและฝึกฝนผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับสูง
ต่อไป และเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๒  
และการประเมิน 
ของสมศ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑)  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๒)  นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตามวัย   
๓)  นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 

๑)  นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ 
๒)  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓)  นักเรียนมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
๔)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๕)  ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เชิงปริมำณร้อยละ ๘๕ 

นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจและรัก 
การเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

๓.๒  เชิงคุณภำพ 
นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด้าน 

สติปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
  นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๕.๑.๒  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
 ๕.๑.๓  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และมอบหมายภาระงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

๕.๓  กำรตรวจสอบ (C) 

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

๕.๔  กำรปรับปรุง (A) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ   

จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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๖.  ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วำงแผนด ำเนินกิจกรรม 
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. นางเพ็ญนภา 
๔. น.ส.สุนันท์ 
๕. น.ส.กนกวรรณ 

๒ กำรด ำเนินกำร 
-  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  
และ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๒ 

  

 
 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 มอบหมายภาระงาน 

-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 
   

๓ กำรตรวจสอบ 

     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนิน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 

๒๕๖๒ 

  

๔ กำรปรับปรุง 

     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  จัดท ารายงานโครงการ 
น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๒   

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 



278 
 

๘. งบประมำณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด   32,990  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได ้
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       4,๐๐๐  4,๐๐๐ 
๒)  กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ังในและ 
นอกสถานท่ี  
๓)  กิจกรรมทัศนศึกษา 250บาท/คน 
    (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๔)  กิจกรรมน้องหนูสู่ศิลปหัตถกรรม 
๕)  กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
๖)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 
 
 

(กิจกรรมฯ) 

     
 
 

18,7๕๐ 

1,000 
 
 
 
 

3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
1,240 

 1,000 
 
 

18,7๕๐ 
๑๐,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 

       รวม 32,990   
 ๘.๒  บุคลากร 
  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
    ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดใหญ่ 
๙.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่าง
ต้ังใจ  รักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ  
ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
๒.  นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

-  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การประเมินผล 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ  รักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง
ต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงการที่ 48 /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

งาน/โครงการ    การเรียนรู้คู่วัฒนธรรมไทย  
แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3 /น.1,2,4 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,3 โรงเรียนท่ี ก.2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,15-16 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆ  รอบตัวเรา  จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคม  เช่น  การเล่น  การท างานร่วมกับผู้อื่น  การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  การ
น าหลักธรรมส่ังสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นแนวทางการอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย และ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ  แม่  ครูอาจารย์  ความซื่อสัตย์สุจริต  
ช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพัฒนาการทางด้านสังคมของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี  และเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย    พุทธศักราช 
๒๕๖๒  และการประเมินนของสมศ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑)  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
๒)  นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 

๑)  นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ แม่  ครูอาจารย์ 
๒)  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓)  นักเรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๔)  นักเรียนมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
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๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เชิงปริมำณร้อยละ ๘๕นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ัง
สอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีความ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

๓.๒  เชิงคุณภำพ 
นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด้าน 

สังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
  นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม  ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑  วำงแผนด ำเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๕.๑.๒  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
 ๕.๑.๓  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๕.๒  กำรด ำเนินกำร (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และมอบหมายภาระงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

๕.๓  กำรตรวจสอบ (C) 

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

๕.๔  กำรปรับปรุง (A) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ   

จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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๖.  ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรมด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖2 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. นางเพ็ญนภา 
๔. น.ส.สุนันท์ 
๕. น.ส.กนกวรรณ 

๒ การด าเนินการ 
-  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  
และ 
มอบหมายภาระงาน 
-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖
3 

  

๓ การตรวจสอบ 
     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 
การปรับปรุง 
     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  จัดท ารายงานโครงการ 
น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖

3 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม ๒๕๖3 

  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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๘. งบประมาณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด   5,๕๐๐  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จากท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  กิจกรรมการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม 
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
กลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา) 

         

๒)  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๓)  กิจกรรมบันทึกความดี 
๔)  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
5)  กิจกรรมวิถีพุทธ(งบกิจกรรมพัฒนาฯ) 

 
 
 
 

    5๐๐ ๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

3,500 

 ๑,0๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
3,500 

       รวม 5,500 
 ๘.๒  บุคลากร 
  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 

    ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดใหญ่ 

๙.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ  แม่  ครู  
อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือ  
แบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒.  นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการทางด้าน
สังคม 

-  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การประเมินผล 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีวนิัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ  แม่  ครู  อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ช่วยเหลือ  แบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ 
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โครงการที่ 49  /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งาน/โครงการ    สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผดิชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.2 /น.2  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2/โรงเรียนท่ี ก.3   
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑-4 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้ แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความสุข  ร่าเริงแจ่มใสได้พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  สุนทรียภาพ  ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่  การท าท่าทางตามจังหวะเสียงดนตรี  การเล่นเครื่อง
ดนตรี  การร้องเพลง  การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์  การฟัง  การเล่าเรื่องราว  การเล่นบทบาทสมมติ  
การเล่นอิสระ  การเล่นรายบุคคล  การเล่นเป็นรายกลุ่ม  การเล่นในห้องเรียน  นอกห้องเรียนและการไปท าบุญท่ี
วัด  กิจกรรมดังกล่าวมีความส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้เรียน  

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  และเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๒  และการประเมินนของสมศ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลพัธ์ (Outcomes) 

๑)  นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
๒)  นักเรียนได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย 

 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
๑)  นักเรียนมีนิสัยร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒)  นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๓)  นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
๔)  นักเรียนมีความช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณร้อยละ ๘๕ 

นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีนิสัยร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีความ 
มั่นใจและกล้าแสดงออก  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  และมีความช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การ
เคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
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๓.๒  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด้าน 

อารมณ์และจิตใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔. ตัวชี้วัด 
  นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๕.๑.๒  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
 ๕.๑.๓  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๕.๒  การด าเนินการ (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และมอบหมายภาระงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

๕.๓  การตรวจสอบ (C) 
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ 

อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

๕.๔  การปรับปรุง (A) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ   

จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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๖.  ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖2 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. นางเพ็ญนภา 
๔. น.ส.สุนันท์ 
๕. น.ส.กนกวรรณ 

๒ การด าเนินการ 
-  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  
และ 
มอบหมายภาระงาน 
-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖
3 

  

๓ การตรวจสอบ 
     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 
การปรับปรุง 
     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  จัดท ารายงานโครงการ 
น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖

3 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม ๒๕๖3 

  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
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๘. งบประมาณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด   3,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จากท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  กิจกรรมการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม 
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
กลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา) 

     500 
 

๕๐๐ 
 

 1,๐๐๐ 

๒)  กิจกรรมการแสดงในวันส าคัญของ
โรงเรียน 

     5๐๐ 
 

5๐๐ 
 

 1,๐๐๐ 

๓)  กิจกรรมการแสดงในชุมชน      5๐๐ 5๐๐  1,๐๐๐ 
       รวม 3000 

 ๘.๒  บุคลากร 
  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 

    ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดใหญ่ 

๙.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.  นักเรียนมีพฤติกรรมร่าเริง แจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก  สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  และมีความ
ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและ 
รักธรรมชาติ 
๒.  นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

-  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การประเมินผล 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์  จิตใจ  และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความสุข  ร่าเริง  
แจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัยและมีความช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ  
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โครงการที่ 50/๒๕๖๒ 
ภาคเรียน ๑,๒ 

 
งาน/โครงการ    พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือการเรียนรู ้
แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6/น.2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,6  โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัด
ประสบการณ์จัดการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก  ท าให้เด็กได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนวัดใหญ่  ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายวิธี  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การสังเกต  
การทดลอง  การจดจ า  การศึกษานอกสถานท่ี  เป็นต้น  ดังนั้น ส่ือการเรียนรู้ ก็ เป็นส่ิงส าคัญในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก   

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิต
ส่ือเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๔๖  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการประเมิน
นของสมศ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลพัธ์ (Outcomes) 

๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านตามศักยภาพ   
๒) สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับ 

ปฐมวัย 
 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 

๑)  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒)  สถานศึกษามีระบบกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔)  สถานศึกษาสร้างส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 
๕)  สถานศึกษาจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
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๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

โรงเรียนวัดใหญ่  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้เพียงพอท าให้เด็ก  
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนวัดใหญ่  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
  โรงเรียนวัดใหญ่ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑ วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๒  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๓  จัดเตรียมงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ การด าเนินการ (D) 
 ๕.๒.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการครู 
 ๕.๒.๒  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๒.๔  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC)ท้ังภายใน และภายนอก 
 ๕.๒.๕  นิทรรศการวิชาการน าเสนอผลงานดีเด่นด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 ๕.๓ การตรวจสอบ (C) 
 ๕.๓.๑ การนิเทศ และติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๓.๒ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
 ๕.๔ การปรับปรุง (A) 

น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานการด าเนินโครงการ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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๖.  ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
-ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖2 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. นางเพ็ญนภา 
๔. น.ส.พนิตพิชา 
๕. น.ส.ลัดดาวัลย์ 

๒ การด าเนินการ 
-ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และ 
มอบหมายภาระงาน 
-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖
3 

  

๓ การตรวจสอบ 
     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนิน 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖
3 

 

๔ การปรับปรุง 
     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตาม 
โครงการ  จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอ
ฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖3  

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
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๘.  งบประมาณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด๕,๐๐๐  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จาก
ท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

      ๑,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐ 

๒)  การจัดหา  ผลิตสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์
การเรียนการสอน  
๓)  การอบรมสัมมนา 
4)เสริมสร้างการปฏิบัติงานครูปฐมวัย 

 
 
 
 

 
 

   
 

2,๐๐๐ 

 
 

2,000 
8,250 

๓,๐๐๐ 
 

15,750 

 ๓,๐๐๐ 
 
๑9,75๐ 
8,250 

       รวม 32,000 

  
๘.๒  บุคลากร 

  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
  ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดใหญ่ 
 
๙.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  โรงเรียนวัดใหญ่ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมี
ส่ือเพื่อการเรียนรู้เพียงพอ ท าให้เด็ก  ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจ 
๒.  โรงเรียนวัดใหญ่ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การประเมินผล 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวัดใหญ่ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้เพียงพอ ท าให้เด็ก  ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 51 /๒๕๖2 
ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

 
งาน/โครงการ    ส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรชนก  โปตะวนิช  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  เมษายน ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6/น.2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,6  โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัย  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  มีความส าคัญต่อการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถนะของผู้เรียน  ให้มีความสมบูรณ์  สมดุลและมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
โดยรวมท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ด้วยการเข้าร่วมการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬา  ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎ  ระเบียบและได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองด้วยตนเอง  โดยตรงตามความถนัด  ความสนใจ  แสดงออกได้ตามศักยภาพและสามารถพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี  มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและ
สมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย    

ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขนิสัย  อนามัยและสามารถ
ส่งเสริม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  และเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การ 
จัดการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๒  และการประเมินของสมศ.  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลพัธ์ (Outcomes) 

๑)  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
๒)  นักเรียนมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 

 ๒.๒ ผลผลิต (Outputs) 
๑)  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒)  นักเรียนมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
๓)  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔)  นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัยและส่ิงเสพติด 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณร้อยละ ๘๕ 

 นักเรียนช้ันปฐมวัย โรงเรียนวัดใหญ่  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะ 
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การเคล่ือนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  และสามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค
อุบัติเหตุ  ภัยและส่ิงเสพติดได้ 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนช้ันปฐมวัย  โรงเรียนวัดใหญ่  มีความตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 
 นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย 
๕. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ๕.๑  วางแผนด าเนินกิจกรรม (P) 
 ๕.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๕.๑.๒  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
 ๕.๑.๓  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ๕.๒  การด าเนินการ (D) 
  ๕.๒.๑  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  และมอบหมายภาระงาน 
  ๕.๒.๒  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

๕.๓  การตรวจสอบ (C) 
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณสนับสนุนและ

อ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการด าเนินงาน
แต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

๕.๔  การปรับปรุง (A) 
น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโครงการ   

จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 
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๖.  ปฏิทินการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 

 

วางแผนด าเนินกิจกรรม 
-  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
-  จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เมษายน ๒๕๖2 
 
 

 ๑. ผอ.รุ่งสุรีย์ 
๒. นางพรชนก 
๓. นางเพ็ญนภา 
๔. น.ส.สุนันท์ 
๕. น.ส.กนกวรรณ 

๒ การด าเนินการ 
-  ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ  
และ 
มอบหมายภาระงาน 
-  ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาเด็ก 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖
3 

  

๓ การตรวจสอบ 
     ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการด าเนินงาน  ขอรับงบประมาณ 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรม  ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  ให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีก าหนดไว้ตามโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖
2 – มีนาคม ๒๕๖

3 

  

๔ การปรับปรุง 
     น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  
มาสรุปผล  ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ  จัดท ารายงานโครงการ 
น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖3   

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3 
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๘. งบประมาณ 
 ๘.๑  งบประมาณท้ังหมด   ๑๙,๗๑6  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

แหล่งที่มาของงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
อุด 

หนุน 
รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน

จากท้องถิ่น 

อ่ืนๆ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ราย 
จ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

๑)  กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า 
๒)  อนามัยนักเรียน 
3)  ตรวจสุขภาพนักเรียน 
4)  กีฬาสี 
5)  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 

     5๐๐ 
5๐๐ 
5๐๐ 

1,924 
9,716 
 

๕๐๐ 
  ๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 

 1,0๐๐ 
1,0๐๐ 
1,0๐๐ 
1,924 
9,716 

 
       รวม 14,640 
 ๘.๒  บุคลากร 
  ๘.๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ 
    ๘.๑.๑  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดใหญ่ 

๙.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑)  นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนเองและสามารถหลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย
และส่ิงเสพติดได้ 
๒)  นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

-  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การประเมินผล 

-  แบบประเมิน 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดู

และสุขภาพของตน  และสามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และส่ิงเสพติดได้ 
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โครงการที่ 52/๒๕๖2 
ภาคเรียน ๑,๒ 

 
ชื่อโครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ( งบส ารองจ่าย ) 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรานี  รอดเนียม และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕62 – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6/น.2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,6  โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะ โรงเรียนหลาย
แห่งด าเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความกังวล สงสัยว่าท าไมต้องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในประเด็นนี้ถ้าเราพิจารณา แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันนี้การ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปล่ียนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ  และเทคโนโลยีเช่น Internet, 
Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอื่น ๆ อีกมากมายท่ี นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน ตามเวลาท่ีครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
แห่ง ทุกเวลาท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปล่ียน วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การจัด การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง ใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก เป็นท่ีปรึกษา ช้ีแนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม 
หรือจากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด ดังนี้  

๑. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
๒. เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content)  
๓. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ และปลอดภัย  
๔. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ (Coach & Mentor)  
๕. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์ คุณภาพ

และพัฒนาการของนักเรียน มากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น  
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โรงเรียนวัดใหญ่  ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางงวิชาการ และการด ารงชีวิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของส านักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของโรงเรียน  จึงจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมตามวัยให้กับนักเรียน  ได้ศึกษา ทดลองและปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 

สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน  
๒. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทุก

คน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๓. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔. เพื่อให้ครูกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา, ด้าน
จริยธรรม, ด้านหัตถกรรม, ด้านพลศึกษา 
  
๓. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ   นักเรียน ร้อยละ ๙๐  

๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริม
คุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน  

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทุกคน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา, ด้านจริยธรรม, 
ด้านหัตถกรรม, ด้านพลศึกษา 
 เชิงคุณภำพ 

๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริม
คุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทุกคน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข และครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา 
ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา, ด้านจริยธรรม, ด้านหัตถกรรม, ด้านพลศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
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๔. ตัวชี้วัด 
๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริม

คุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลายหลากสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 

ทุกคน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา, ด้านจริยธรรม, 
ด้านหัตถกรรม, ด้านพลศึกษา 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
เม
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มีน
าค

ม  

 
๑ 
๒ 
๓ 
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๑ 
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๓ 
๔ 
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๑ 
๒ 
 

๓ 

ข้ันเตรียมการ(P) 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
อบรมการจัดกิจกรรม 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
ข้ันด าเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามหลัก ๔ H   
ด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
บันทึก/ประเมินผลการเรียนรู ้
ข้ันนิเทศติดตามผล (C)  
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้ันประเมินผล/ ติดตาม(A) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน/ รายงานประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 
* 
* 
* 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* 
 
* 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

 
นางรุ่งสรุีย์ 
นางสาวรานี 
นางรุ่งสรุีย์ 
นางจรวยพร 
 
นางสาวรานี 
ครูทุกท่าน 
 
ครูทุกท่าน 
ครูทุกท่าน 
 
ครูทุกท่าน 
 
นางสาวรานี 
นางสาวรานี 
และคณะ 
นางสาวรานี 
, น.ส.ธิดารัตน์ 

 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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๗. งบประมำณ 
 งบประมาณ   7,320  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้ 

- อบรมคณะครู      เป็นเงิน   ๒,๐๐๐   บาท 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน   เป็นเงิน      -         บาท 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม   เป็นเงิน      -         บาท    
- ด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    เป็นเงิน   5,32๐     บาท 
- บันทึก/ประเมินผลการเรียนรู้    เป็นเงิน      -          บาท 

  - สรุปผล รายงานกิจกรรมและจัดท าแฟ้มโครงการ  เป็นเงิน      -          บาท 
แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา     เงินสนับสนุนส่วนท้องถิ่น      อื่นๆ หน่วยงานต่างๆ 
งบประมาณท้ังหมด 7,320  บาท  แยกรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 
เงินอุดหนุน เงินรายได้/

อุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

รวมทั้งสิ้น 
 
 

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

โรงเรียนวัดใหญ ่  73,20 73,20 - 73,20 
 
๘. สถำนที่จัด 
 โรงเรียนวัดใหญ ่
 
๙. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร 
 

ประเด็นกำรประเมิน วิธีกำร เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการ และการด าเนินชีวิต ตาม
กิจกรรมท่ีจัดให้ 
 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนและ
ครูท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม 

- การตรวจผลงาน 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบประเมินผลงาน/ แฟ้มสะสมงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์/ แบบบันทึกข้อมูล 
 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริม
คุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน  
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๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทุกคน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา, ด้านจริยธรรม, 
ด้านหัตถกรรม, ด้านพลศึกษา 
 
๑๑. กำรติดตำมผล 
 

ประเด็นการประเมิน วิธีการ/ เคร่ืองมือ ระยะเวลา 
๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการ และการด าเนินชีวิต ตาม
กิจกรรมท่ีจัดให้ 
 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๓. ร้อยละ ๙๐ ครูเขียนแผนการ
เรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ได้หลากหลาย และ
ครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน 
 
๔. ร้อยละ ๙๐ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
 
๕. ความพึงพอใจของนักเรียนและ
ครูท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม 
 

- การตรวจผลงาน/ แบบประเมินผลงาน, แฟ้มสะสมงาน 
- การสังเกต/ แบบสังเกต 
- การสัมภาษณ์/ แบบสัมภาษณ์, แบบบันทึกข้อมูล 
 
- ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ แบบประเมิน
กิจกรรม CIPP Model 
 
- ตรวจแผนการสอน/ แบบประเมินแผนการสอน 
 
 
 
 
- สังเกตการสอน, ประเมินการใช้แผน/ แบบส ารวจรายการ 
 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ/ แบบประเมินความพึงพอใจ 

พฤษภาคม ๒๕62 
- มีนาคม ๒๕63  
 
 
ตุลาคม ๒๕62 
มีนาคม ๒๕63 
 
พฤษภาคม ๒๕62 
-กุมภาพันธ์๒๕63  
 
 
 

พฤษภาคม ๒๕62 
-กุมภาพันธ์๒๕63 
 
สิงหาคม ๒๕62 
-กุมภาพันธ์๒๕63 
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ส่วนที่  3 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหนว่ยงานอื่น/อปท. 



301 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                                         

๑.หลักการและเหตุผล 

             ในการจัดบรรยากาศเพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมี
ใจรักในการช่วยดูแลรักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มี
ระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพ และกระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารการศึกษา 

              สถานศึกษาจึงมีความตระหนักในความส าคัญของทางด้านการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ได้จัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ- อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพื่อ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โรงเรยีนวัดใหญ่ ได้
จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสามารถก้าวสู้ระดับระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปจึงได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการ
บริหารการจัดการศึกษา 

 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     2.1 เพื่อใหส้ถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมและสภาพแวดล้อมให้
สะอาด สวยงาม  
     2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก การ
แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เกิดความรักและหวงแหน    
พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการที่ 53/๒๕๖2 
ภาคเรียน ๑,๒ 
 

ช่ือโครงการ  โครงกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรวยพร   วีระเสถียร    และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.6/น.2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,6  โรงเรียนท่ี ก.2,4,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2,3ตัวบ่งช้ีท่ี 1-12 
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๓. เปา้หมายของโครงการ 
     ผลผลิต 
              3.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนทุกคน ได้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สะอาด สวยงาม มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสม     
 2) นักเรียนทุกคน เกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) นักเรียนทุกคน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการส่วนร่วมรับผิดชอบ เกิดความรักและหวง
แหนพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
                   3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ได้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สะอาด สวยงาม มี
อาคารสถานท่ีเหมาะสม       
     2) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน  
มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความ
รักและหวงแหนพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
      ผลลัพธ ์
       นักเรียนท่ีเรียนได้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้รู้จักใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการจัด
การศึกษา 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔.วิธีด าเนินการ  

๔.๑ ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน  วางแผนและขออนุมัติโครงการ แต่งต้ังคณะกรรมการ                           
.          ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและชุมชน                                                                                    
.                ๔.๒.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนวัดใหญ่                                 .                 
          4.3 ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน 

๔.๔ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
๔.๕ ประเมินผล รายงานผล  น าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดใหญ่   

เลขท่ี ๑๔/๓ หมู่ ๓ ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 
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๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางจรวยพร   วีระเสถียร    ครู คศ.3  โรงเรียนวัดใหญ่ 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังส้ิน 149,000-บาท ( หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ   139,000-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                                                                    
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ 10,000.00-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 (เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องต้ังงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

๙.๑.ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และปลอดภัย    
๙.๒.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
๙.๓.ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรูร้่วมกบัผู้อื่นสนุกกับการเรียน และชอบมาโรงเรียน 
๙.๔...มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้  ....          

      ๙.๕.ผู้เรียนมีแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และได้ให้บริการแก่ชุมชน   
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

                                         
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย ตารางปฏิบัติกิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดใหญ่
โดยรอบ 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

146,000 

2 สรุปและประเมินผลโครงการ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าใช้สอย  

กันยายน 2563  ๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

รวม 149,000-บาท 
 

(ตัวหนังสือ) (หนึ่งแสนส่ีหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาว่าอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือไม่ 
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โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
                                         

๑. หลักการและเหตุผล                                                                                                            
. จากการท่ีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘นั้น  
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  
และตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีท่ีสุด  คือ  การเตรียมคนให้มีความรู้  ความสามารถ  
และทักษะด้านต่าง ๆ  ส่ือกลางท่ีจะท าให้คนไทยให้เกิดความพร้อม  นั่นคือ  ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสากล  และ
คนท้ัง  ๑๐  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข้าใจได้  ก็คือ  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องเตรียม
ให้เยาวชนคนในชาติ                                                              . ทักษะท่ีส าคัญของภาษาอังกฤษท่ี
ต้องเตรียมให้นักเรียน  นั้นคือ  ทักษะด้านการส่ือสาร  โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
จริง ๆ  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลให้พัฒนาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ปกครอง  และชุมชน
เกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                                           
. ดังนั้นโรงเรียนวัดใหญ่  เล็งเห็นถึงความส าคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับเยาวชน  จึงจัดท าโครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
จากชาวต่างชาติโดยตรง 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
๒.๓ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๓. เปา้หมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดใหญ่ จ านวน ๖๖8 คน              ..

ได้ร่วมกิจกรรมการสอน  เพื่อส่งเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา 

โครงการที่ 54/๒๕๖2 
ภาคเรียน ๑,๒ 
 

ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 – วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,6/น.1,2,5  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,4  โรงเรียนท่ี ก.1,2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ด้านท่ี 1,2ตัวบ่งช้ีท่ี 1-8 
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  ๒.บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนวัดใหญ่  ได้เรียนรู้กระบวนการสอนและการจัด ......            
กิจกรรมภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติ และสามารถพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของตนเองได้ 
       ๓.ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐  พึงพอใจกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดใหญ่ มีพัฒนาการด้านการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเกิดความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ๒.ผู้มีส่วนได้เสียมีความภาคภูมิใจจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔.วิธีด าเนินการ  

๔.๑ สรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑  คน 
๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด    

       ๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
 ๔.๔ ด าเนินการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา   
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 – วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดใหญ่   

เลขท่ี ๑๔/๓ หมู่ ๓ ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์     ครู คศ.๑  โรงเรียนวัดใหญ่ 
 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังส้ิน  ๒๔๖,๐๐๐  บาท ดังนี ้
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ   ๒๓๖,๐๐๐-บาท  (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ ๑๐,๐๐๐-บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
(เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องต้ังงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 ๑.นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวัดใหญ่ จ านวน ๖๖8 คน ผ่านการร่วม
กิจกรรมการสอนของครูชาวต่างประเทศ 
 ๒.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเครือข่ายได้รับประสบการณ์จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารจากเจ้าของภาษา 
 ๓.ผู้ปกครองและชุมชน  ร้อยละ ๙๐  เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีพัฒนาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น  
เกิดความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  และสามารถใช้ในเหตุการณ์ชีวิตจริงได้ 
 ๒.ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทัศนคติท่ีดีต่อกัน  จากความ
ภาคภูมิใจท่ีผลลัพธ์สูงสุดเกิดกับนักเรียน  หรือเยาวชนในท้องถิ่น 

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

                                        
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

๑ 
ค่าตอบแทนจ้างครูชาวต่างประเทศ (ค่าตอบแทน) 
 

๒๑๖,๐๐๐ 

๒ 
ค่าเอกสารและส่ือการสอน 
-ค่าใช้สอย  ๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ     ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 
รวม 

 
๒๔๖,๐๐๐-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                                         

๑.หลักการและเหตุผล                                                                                                            
. ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นการพฒันาผู้เรียนเพื่อการด าเนินชีวิตในการอยู่รวมกันได้ใน
สังคมอย่างมีความสุขและพอเพียง  ดนตรีและนาฏศิลป์  จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ซึ่งเป็นกลุ่มสาระท่ี
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางด้านศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  
ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้โรงเรียนมีแนวนโยบายท่ีจะให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไป
อย่างกว้างขวางและสามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้  ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถ
จะเรียนรู้ได้ดีต้องได้รับความรู้จากวิทยากรในท้องถิ่นที่มีความช านาญในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย  การ
เรียนวิชานี้ยังได้ยึดตามแนวทาง  ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในท้องถิ่นของตนโดยไม่ต้องเดินทางไป
หางานท าท่ีอื่น สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องดนตรี  มีชุดการแสดงนาฏศิลป์  ส าหรับให้นักเรียน
ใช้ในการฝึก  การแสดงแต่ขาดครูท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและความช านาญในการสอนดนตรี  นาฏศิลป์
ให้แก่นักเรียน  ดังนั้น  โรงเรียนจึงต้องประสานงานกับวิทยากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทางด้านดนตรี  
นาฏศิลป์  ให้เข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๒.๑ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนน าโครงการส่งเสริมอาชีพดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านมาเป็นแนวทาง   .              
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความช านาญในการประกอบวิชาชีพดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านและ . .......          
สามารถไปหารายได้ให้กับตนและครอบครัวได้ 

๒.๓ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนร่วมกันในสังคมท้องถิ่นให้มีความสุข 
 

 
 
 

โครงการที่ 55/๒๕๖2 
ภาคเรียน ๑,๒ 
 

ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรวยพร   วีระเสถียร และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 1๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3   
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,4,6 /น.2,4,5 มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1,2 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.2,4,5 โรงเรียนท่ี ก.2,3,5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 4,5 ตัวบ่งช้ีท่ี 13-16 
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๓. เปา้หมายของโครงการ 
๓.๑ นักเรียนช้ัน  ป.๔ – ๖  ทุกคนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่นดนตรีไทย ................ 

(อังกะลุง) หรือกลองยาว  จากวิทยากรท้องถิ่น  ทุกสัปดาห์  จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๓  คาบ  รวมเป็น
ระยะเวลาท้ังส้ิน  ๑๒๐  คาบ   

๓.๒ นักเรียนช้ัน  ป.๒ – ๕  ทุกคนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการร านาฏศิลป์ไทยและ........          
พื้นบ้ านจากวิทยากรท้องถิ่น   ทุกสัปดาห์   จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๒  คาบ  รวมเป็น ....            
ระยะเวลา  ท้ังส้ิน  ๘๐  คาบ 

๓.3 นักเรียนช้ัน  ป.๒ – ๕  ทุกคนได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทักษะวิชาชีพ........           
พื้นบ้านจากวิทยากรท้องถิ่น  ทุกสัปดาห์  จ านวน  ๔๐  จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  
๓  คาบ  รวมเป็น ระยะเวลาท้ังส้ิน  ๑๒๐  คาบ   

๔.วิธีด าเนินการ  
๔.๑ ประชุม  ตกลง  ช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  บุคลากรในโรงเรียน 
๔.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการ  วางแผนการด าเนินงาน 
๔.๓ ด าเนินกิจกรรม 

      -  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรท้องถิ่น 
      -  จัดตารางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและวิทยากร 
      -  จัดท าหลักฐาน  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 

๔.๔ ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันท่ี 1๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3   
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดใหญ่   

เลขท่ี ๑๔/๓ หมู่ ๓ ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางจรวยพร   วีระเสถียร ครู คศ.๓  โรงเรียนวัดใหญ่ 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังส้ิน  96,000.00  บาทดังนี้ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ   ๕๘,๐๐๐.-  บาท  (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ ๒,๐๐๐.-  บาท  ( สองพันบาทถ้วน )                           
(เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องต้ังงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
          นักเรียนน างานอาชีพดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านมาพัฒนาตนให้อยู่ในพื้นฐานแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาวิถีชีวิตประจ าวันของตน  เพิ่มรายได้  แก่ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                                         
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

๑ 
ค่าตอบแทนวิทยากรสอนดนตรีไทย (อังกะลุง) หรือกลองยาว  
จากวิทยากรท้องถิ่น  จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๓  คาบ  
รวมเป็นระยะเวลาท้ังส้ิน  ๑๒๐  คาบ  คาบละ  ๓๐๐  บาท   

๓๖,๐๐๐ 

๒ 
ค่าตอบแทนวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านจากวิทยากร
ท้องถิ่น  จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๒  คาบ  รวมเป็น
ระยะเวลา  ท้ังส้ิน  ๘๐  คาบ  คาบละ  ๓๐๐  บาท   

๒๔,๐๐๐ 

3 
ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะอาชีพในชุมชน 
จ านวน  ๔๐  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๒  คาบ  รวมเป็นระยะเวลา  
ท้ังส้ิน  120  คาบ  คาบละ  ๓๐๐  บาท   

๓๖,๐๐๐ 

รวม 96,000 
 

(ตัวหนังสือ) (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 

หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาว่าอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือไม่ 
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โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านกีฬา 
                                         

๑. หลักการและเหตุผล                                                                                                            
. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้เรียนทุกคน
จ าเป็นต้องเรียนรู้...เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยท่ีรัฐบาลได้ก าหนด
ไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่าง
ไทยในประชาสังคมโลกท้ังปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ  การป้องกันโรคการส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการบริหารจัดการชีวิตเพื่อด ารงสุขภาพท่ีดีอันเป็น
รากฐานส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตท่ีสมดุล ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณอันเป็น
องค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 

การเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา  พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น 
รักการออกก าลังกาย และล่นกีฬา รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดี   เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เหมาะสม ท้ังในด้านการป้องกัน  การส่งเสริมและการด ารงไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัว
และชุมชน โดยน าหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดแทรกบทเรียนด้วยคุณธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีสุขภาพกายท่ีดี
แข็งแรงสุขภาพใจท่ีเข้มแข็งด้วยคุณธรรมและใช้วิถีการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามวิถีไทย 
 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนวัดใหญ่...เป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของ
นักเรียนและส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไปและเป็นการให้
นักเรียนได้ค้นพบตนเองและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้มีมาตรฐานมากขึ้นไปด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกาย 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้มีการน าทักษะทางด้านกีฬาแสดงออกในด้านการแข่งขันกีฬา 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการท างานเป็น 
               กลุ่มหมู่คณะเป็นการฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 ๒.๔ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม 
               การแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป 

โครงการที่ 56/๒๕๖2 
ภาคเรียน ๑,๒ 
 

ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านกีฬา 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอจลญา   ไพโรจน์เพชรายุทธ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 1๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3   
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.4,5,6 โรงเรียนท่ี ก.3-5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 5,7 ตัวบ่งช้ีท่ี 15,16,19-20 
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 ๒.๕ เพื่อจัดสร้าง จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา   ให้มีความเพียงพอต่อ 
               ความต้องการของนักเรียนและบริการชุมชน 
 ๒.๖ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

      ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น 
 
๓. เปา้หมายของโครงการ 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  นักเรียน             ๖๖8       คน 
  ๒.  ข้าราชการครู                35       คน 
  ๓.  พนักงานราชการ           ๑        คน 
  ๔.  ครูอัตราจ้าง            1       คน 
  ๕.  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ๑ คน 
  ๖.  ลูกจ้างประจ า                     ๑        คน 
  ๗.  ครูพี่เล้ียง            ๒        คน 
  ๘.  นักการภารโรง  ๑        คน 
     ท้ังส้ิน  710   คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ  พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทางกาย  และ 
สุขภาพทางจิตด้วยคุณธรรม  ความสงบ  อยู่อย่างมีความสุขตามหลักความพอเพียงของพ่อหลวง    
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
๔.วิธีด าเนินการ  
  ๔.๑ จัดซื้อ  จัดสร้างอุปกรณ์ และวัสดุกีฬา 

๔.๒ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนประจ าปี 
 ๔.๓ การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันท่ี ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 – วันท่ี  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดใหญ่   

เลขท่ี ๑๔/๓ หมู่ ๓ ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวอจลญา   ไพโรจน์เพชรายุทธ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

โรงเรียนวัดใหญ ่
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๘. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังส้ิน  ๘๕,000.00  บาทดังนี้ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ   ๘๐,๐๐๐-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ ๕,๐๐๐-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 (เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องต้ังงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ๑.นักเรียนและบุคลากรได้มีการออกก าลังกาย  มีทักษะทางด้านกีฬาแสดงออกในด้านการแข่งขันกีฬา  
คัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป 
 ๒.นักเรียนมีความรักสามัคคีความร่วมมือกันในด้านการท างานเป็นกลุ่มหมู่คณะเป็นการฝึกการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามท่ีดี 
 ๓.โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา   ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบริการ
ชุมชน 
 ๔.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีมาตรฐานและส่ือการสอนท่ีทันสมัยมากขึ้น  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะให้สูงขึ้น 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านกีฬา 

                                         
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ๒๐,๐๐๐ 
๒. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี  

๒๕๖2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าใช้สอย (อุปกรณ์เชียร์) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (เหรียญรางวัล, ชุดกีฬา) 

รวม 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๖๕,๐๐๐ 

รวม ๘๕,๐๐๐-บาท 
 

(ตัวหนังสือ) (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



313 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการศาสตร์พระราชาในโรงเรียน 
                                         

๑.หลักการและเหตุผล                                                                                                            
. โรงเรียนเห็นความส าคัญท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานท้ังด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน การจัด
กิจกรรมนักเรียนและการพฒันาบุคลากรของโรงเรียน 

ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มี
ความตระหนักและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
          ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมน าเศรษฐกิจ....  
................    พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต                                                                             
.         ๒.๒ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้ังผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและ..............     
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                          .         
๒.๓ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนร่วมกนัในสังคมท้องถิ่นให้มีความสุข 
 
๓. เปา้หมายของโครงการ 
     ด้านปริมาณ 
           ๑.ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๒.ครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีการด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
     ด้านคุณภาพ 
            ๑.ครูทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน 
            ๒.ครูและนักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกณฑ์ความส าเร็จของการประเมินโครงการ   90 %  ขึ้นไป 
 
 

โครงการที่ 57/๒๕๖๑ 
ภาคเรียน ๑,๒ 
 

ช่ือโครงการ  โครงการศาสตร์พระราชาในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรวยพร  วีระเสถียร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3   
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ท่ี  ย.1,3,5 /น.2,4  มาตรฐานของสพฐ.ด้านท่ี 1-3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.สป.1 ก.1,2,5 โรงเรียนท่ี ก.2-5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ด้านท่ี 1,4 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-4,13-14 
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๔.วิธีด าเนินการ  
๔.๑ ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน  วางแผนและขออนุมัติโครงการ แต่งต้ังคณะกรรมการ                           

.         ๔.๒ ด าเนินการอบรมกิจกรรมตามโครงการ                                                                                    

.                        ๔.๒.๑ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา 
                         ๔.๒.2 กิจกรรมการเรียนการสอน”โครงงานคุณธรรม” 

.                     การติดตามดูแล และนิเทศกิจกรรม 
๔.๓ ด าเนินกิจกรรม 

      -  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรท้องถิ่น 
      -  จัดตารางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและวิทยากร 
      -  จัดท าหลักฐาน  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 

๔.๔ ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
๔.๖ ประเมินผล รายงานผล  น าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันท่ี ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3   
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดใหญ่   

เลขท่ี ๑๔/๓ หมู่ ๓ ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางจรวยพร  วีระเสถียร  ครู คศ.๓  โรงเรียนวัดใหญ่ 
 
๘. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังส้ิน ๕๒,000-บาท ( ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ   เป็นเงิน  ๕๑,๐๐๐-บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย                                                                       
. ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ ๑,๐๐๐-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)                                           
(เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนนุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องต้ังงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
    ๑.นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างคุ้มค่า 
    ๒.นักเรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา และส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกันอนุรักษ์ความเป็น .      
ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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    ๓.นักเรียนสามารถจัดท าโครงงานคุณธรรม จริยธรรมได้  
    ๔.มีการส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้แก่นักเรียน  โดยร่วมมือกันจัดกิจกรรมของท้ัง ๓ ฝ่าย คือ วัด บ้าน .      
และโรงเรียน 

  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรียนวัดใหญ่ 
                                         

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
๑. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในโรงเรียน  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

รวม 

 
๕,๐๐๐ 
7000 
๕,๐๐๐ 
17000 

๒ กิจกรรมการเรียนการสอน“โครงงานคุณธรรม” 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าใช้สอย (ของรางวัลนักเรียน) 

รวม 

 
๓๐,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

๓5,๐๐๐ 
รวม 52,๐๐๐-บาท 

 
(ตัวหนังสือ) (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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ตอนท่ี ๕ 
แผนกำรนิเทศ  ประเมินผล  และรำยงำน 

 
 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนวัดใหญ่ และให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดต้ังงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

แผนการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ประมาณการเงินงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ที่ รายการ รวมทั้งปี 2561 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

  ประมาณรายรับ จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) 
1 ยอดคงเหลือยกมาปีการศึกษา๒560 354,649.53 177,324.77 177,324.77 

2 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

  
    

  ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน  1,239,500.00 619,750.00 619,750.00 

  ๒.๒ ค่าหนังสือเรียน     399,383.00 399,383.00 - 
  ๒.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                  232,620.00 232,620.00 - 
  ๒.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                    239,380.00 119,690.00 119,690.00 
  ๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     313,190.00 156,595.00 156,595.00 

3 
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน                                                               

52,000.00 
26,000.00 25,600.00 

  รวมรับ 2,830,722.53 1,731,362.77 921,635.00 
  ประมาณรายจ่าย จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) จ านวน(บาท) 

4 ค่าจัดการเรียนการสอน 1,239,500.00 619,750.00 619,750.00 
  ยอดคงเหลือยกมา                      354,649.53 177,324.77 177,324.77 

  รวมรับ 1,594,149.53 797,074.77 797,074.77 
  งบส ารองจ่ายค่าสาธารณูปโภค                                            480,012.00 240,006.00 240,006.00 
  คงเหลือ 1,114,137.53 557,068.77 557,068.77 
  งบพัฒนาการเรียนการสอน  ๗๐ %                                       779,896.27 389,948.14 399,948.14 

  งบบริหารท่ัวไป           ๓๐ %                                       334,241.26 167,120.63 167,120.63 

  รวมจ่ายสาธารณูปโภค 480,012.00 240,006.00 240,006.00 

  รวมจ่าย 1,594,149.53 797,074.77 797,074.76 
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กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำน 

 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม 
ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดงันี ้
 

 ๑.กำรก ำกับติดตำม 

- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 

- จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามงาน 

- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.กำรประเมินผล 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 

- สร้างเครื่องมือประเมินผล 

- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการ
เพื่อดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ
เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 
 

๓.กำรตรวจสอบ 

 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนด   การตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการท่ีบ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ระดับ ดังนี้ 
 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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๔.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน  หรือกำรประเมินตนเองในโรงเรียน 

 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า
เป็น  ๓ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ 
 

๕.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก  

 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแต่งต้ัง 
หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/

โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและ
พัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 

 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด าเนินการ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

หลัง 
ด าเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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๖.กำรรำยงำนผล 

เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง 

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัรู้ความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี ้
 ๑.รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒ ระยะ  คือ 

ระยะท่ี ๑ เดือน ตุลาคม  ระยะท่ี ๒ เดือน มีนาคม 

 ๓.ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไปซึ่งมีสาระของเรือ่งท่ีจะรายงาน ดังนี้ 

๑. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

๓. ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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พันธสัญญำสู่ผลส ำเร็จ   

 ๑.  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำ  โดยโรงเรียนพัฒนาบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย  นักเรียนทุกคนมีโอกาสอ่านหนังสือท่ีดี มีคุณภาพ ท้ังแบบเรียน ต ารา เอกสารประกอบการค้นคว้า 
เพิ่มพูนประสบการณ์ ในจ านวนท่ีพอเพียง เหมาะสมกับพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน   
 ๒.  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information skills)  และกำรเรียนรู้ สำมำรถคิด
วิเครำะห์ และสร้ำงสรรค์  โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ สามารถน าความรู้ไปใช้ สร้างสรรค์ผลงาน  น าเสนอและเผยแพร่ ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ๓.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิต  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บริการแนะแนว และบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเอง สามารถจัดการและ
พึ่งตนเองได้  เป็นผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด กินเป็น ใช้เป็น    มีทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสม และมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
 ๔.   นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  ท้ัง ๓ ด้านได้แก่ 

๑.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแก้ปัญหา การส่ือสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

๒.ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและ ปรับตัวมีเป้าหมายของ
ชีวิตและความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมม ีศักยภาพการผลิต และยอมรับการ
ตรวจสอบมีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ  

๓.ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถใน การเข้าถึงสารสนเทศและ
ส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการ เช่ือมโยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่อง
จริยธรรมและกาหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้  
 ๕.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ พัฒนำอย่ำงทั่วถึงทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพิเศษ
โดยโรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ขจัด
อุปสรรค ลดความเส่ียงของนักเรียนทุกคนต่อการเผชิญปัญหาวิกฤตชีวิตและสังคม  ท้ังในด้านความล้มเหลว
ทางการเรียน การออกกลางคัน การกล่ันแกล้งรังแกและใช้อ านาจในกลุ่มนักเรียน การท าร้ายผู้อื่น การท าร้าย
ตนเอง การเกิดอุบัติภัย สารเสพติด และปัญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ท้ังนี้ทุกโรงเรียนจะเป็น “โรงเรียน
ท่ีมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย สานสายใยศิษย์-ครู-ผู้ปกครอง ชุมชนมีเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน” 
 ๖.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพให้มีควำมหวังและรู้สึกประสบควำมควำมส ำเร็จใน
กำรเรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการพัฒนาผลงาน ความรู้ ความคิด ความสามารถของนักเรียน 
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๕.๑  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดการ คิดสร้างงานอาชีพ และมีประสบการณ์ในการประกอบการ 

๕.๒  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีประสบการณ์ในการพึ่งตนเองโดยการท างานหารายได้ระหว่างเรียน
ตามพื้นฐานความถนัด ความสนใจ และความจ าเป็น ท้ังการปฏิบัติงานหารายได้ในโรงเรียนและสถานประกอบการ
หรือบุคคลภายนอกท่ีให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 

๕.๓  นักเรียนทุกคนแสดงออกซึ่งจิตส านึก และความสามารถในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.๔   ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพท่ีเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นครู  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ พัฒนานวัตกรรม ส่ือ เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ  เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ค้นคว้า พัฒนาวิชาชีพ  ท้ังนี้ โดยการอบรมและพัฒนา (Training and Development) ในรูปแบบวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น 

 การอบรมสัมมนา Online 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดยใช้ระบบพี่เล้ียง  
 การปรึกษาแนะน าโดยผู้ช านาญการ(Mentoring)  
 การเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอนในโรงเรียนพี่เล้ียงหรือ

โรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบ   
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาผลงานระหว่างครูด้วยกันในระดับท้องถิ่นระดับชาติและ

นานาชาติในรูปแบบตลาดวิชาและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีดีไว้ใช้

และน าไปพัฒนา 
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 ๖.  ผู้บริหำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการน านวัตกรรมการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการบริหารโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๗.  ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนกำรพัฒนำงำนตำมภำรกิจ ได้รับกำรยกย่อง       
เชิดชูเกียรติ และกำรเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในวิชำชีพ 
 ๘.  โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนและหลักสูตรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมและกำร
ยอมรับของผู้เก่ียวข้อง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเอกลักษณ์ตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และทิศทางโรงเรียนในฝัน 



322 
 

 ๙.  โรงเรียนจัดวำงโครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรจัดกำร บรรยำกำศและกระบวนกำร ปฏิบัติงำนที่
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน บ่งบอกถึงการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคล่องตัว 
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรท่ีผนึกพลังสร้างสรรค์แบบกัลยาณมิตร 
 ๑๐.  โรงเรียนพัฒนำระบบประกันคุณภำพของโรงเรียนอย่ำงเข้มแข็งโดยพัฒนามาตรฐาน ระบบ
บริหารคุณภาพ ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลภายใน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการวางแผน ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน 
 ๑๑.  โรงเรียนใช้ระบบเทียบเคียงมำตรฐำน (Benchmarking) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 ๑๒.  โรงเรียนมีผลงำนที่แสดงพัฒนำกำรด้ำนคุณภำพนักเรียนและเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสาธารณชน 
 ๑๓.  โรงเรียนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ       
ร่วมพัฒนาจากครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ประชาสังคม ท่ีให้การสนับสนุน  
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กำรอนุมัติใช้แผน 
แผนการใช้งบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

ของโรงเรียนวัดใหญ่  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร เขต ๑ 
-------------------------------------------- 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดใหญ่ ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑  ครั้งท่ี  2 / ๒๕๖2    เมื่อวันท่ี    7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ได้พิจารณา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  โรงเรียนวัดใหญ่ แล้ว 
 (๑) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
       งบส ารองจ่ายค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     464,808.๐๐    บาท      
       งบด้านวิชาการ        จ านวน     573,936.29 บาท     คิดเป็นร้อยละ  ๗๐ 
       งบด้านบริหารท่ัวไป                  จ านวน     163,981.86 บาท    คิดเป็นร้อยละ  2๐ 
       งบส ารอง         จ านวน       81,990.90    บาท    คิดเป็นร้อยละ  10 
           รวมทั้งส้ิน  1,284,717.05  บาท 
 (๒) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2  ได้ 

 
 
 

                           นายชัยรัตน์  ท านุเกษตรไชย 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่ 

                                             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑ 
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หนังสือให้ควำมเห็นชอบ 
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ของโรงเรียนวัดใหญ่ 
 

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

  ตามท่ีโรงเรียนวัดใหญ่  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 เห็นชอบให้โรงเรียนจัดวางระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
      (ลงช่ือ) ................................................ 
               (นายชัยรัตน์  ท านุเกษตรไชย) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนวดัใหญ ่
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินลากรประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการ จัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง  คือมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อการรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดใหญ่  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดใหญ่  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 1๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  และปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุม  ครั้งท่ี  
๓/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 โรงเรียนวัดใหญ่จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖2  เป็นต้นไป 
        ประกาศ ณ วันท่ี  ๑6  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 

(  นางรุ่งสุรีย์    สิงหราช ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ ่
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดใหญ่  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับปฐมวัยเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  ๑6 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

............................. 
            มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๒.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 ๒.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
 ๒.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  ๑6 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

............................. 
            มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖2  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกำศโรงเรียนวัดใหญ่ 

เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      ระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

…………………………………………………… 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กากระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดใหญ่ จึงประกาศใช้ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     
 

         
  
  (นางรุ่งสุรีย์    สิงหราช ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ ่
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ประกาศโรงเรียนวดัใหญ่ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดใหญ่  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชาชน
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑6  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 

 
(  นางรุ่งสุรีย์     สิงหราช ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ ่
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
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๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย

ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้    ระดับ  ยอดเยี่ยม ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี  ระดับ  ปานกลาง  ระดับ  ก าลังพัฒนา 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 

 ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตัิการ 
ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖2 

……………………………… 
๑. นายชัยรัตน์   ท านุเกษตรไชย        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดใหญ ่
๒. พระมหาวิทูร    ธมมฺโชโต  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๓. นายหัสชัย   ใจมีธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายจ าเนียร   สาโหมด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายประเทือง   ปล้ืมศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. พ.ต.ท.อภิวัฒน์   สอนพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายช านาญ      บางแสง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญยัง        ถมใย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายเกษม        หนูสุรา  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๐. นายวิชัย        ยิ้มน้อย  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๑. นายวันชัย     กล่ าแสง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๒. นายวิสูตร      มหานาค  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๓. นายพิทักษ์      ชาติทองค า  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๔. นางรุ่งสุรีย ์ สิงหราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ ่
๑5. นางจรวยพร วีระเสถียร  หัวหน้างานบริหารวิชาการ    
๑6. นางสาวพิทยา อิสสระกุล  หัวหน้างานบริหารบุคลากร    
๑7. นางสาวรานี  รอดเนียม  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ    
๑8. นางจินตนา  ปล้ืมศรี  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
19.นายศิวากร  พรหมบุตร  หัวหน้างานเทคโนโลยีสานสนเทศ 
20.นางอาภรณ์  ชาวสระไคร               หัวหน้างานพัสดุ  
๒1. นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้างานวางแผนและนโยบาย 
๒2. นางเพ็ญนภา   บุญก่อน  หัวหน้าสายปฐมวัย 
23. นางพรฃนก   โปตะวนิช  งานวิชาสายปฐมวัย 
๒4. นางสาววริศรา   อินทร์รอด  ครู คศ.1 
๒5. นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา   ครูผู้ช่วย 
๒6. นางสาวสุวิภา   เข็มมณฑา  ครูผู้ช่วย               
27. นางสาวดรุณี  ภิรมย์สุข  เลขานุการ  / ผู้พิมพ์ 
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