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คำนำ 
   

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  
เป็นเสมือนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ได้ข้อมูลสารสนเทศจากการรายงานการพัฒนาสถานศึกษา                                  
ปีงบประมาณ 2563  รายงานโครงการปีงบประมาณ 2563  แผนกลยุทธ์ ปี 2562 – 2564  และการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความจำเป็น มากำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีต้องปรับปรุง พัฒนา มีเนื้อหาท่ี
ประกอบด้วยสภาพโดยท่ัวไปของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ ท่ีจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีให้คำปรึกษา ให้ความเห็นชอบ และขอบคุณคณะครู
ทุกท่านท่ีร่วมดำเนินการ จนแผนปฏิบัติการ 2564 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังว่าผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาทุกฝ่าย จะได้นำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฉบับนี้ ไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
         
 
          (นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ประวัติโรงเรียน 
 ช่ือ  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ท่ีต้ัง  เลขท่ี ๓๖  หมู่ ท่ี ๙  ตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงระดับ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เนื้อท่ี ๕ ไร่ เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่ ๖ หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๗ หมู่ท่ี ๘ หมู่ท่ี ๙ หมู่ท่ี 
๑๐  และหมู่ท่ี ๑๑ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธงกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐๒-๗๐๗-๐๖๐๐  โทรสาร                   
๐๒-๗๐๗-๐๖๐๐  website: www.wstk.ac.th e-mail: wstk_school@hotmail.com   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๖ หมู่ท่ี ๙  ตำบลบางเสาธง  กิ่งอำเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อท่ีของวัดเสาธงกลาง ซึ่งใช้เป็นท่ีต้ังอาคารเรียน อาคารประกอบ และปฏิบัติ
กิจกรรมโดยประมาณ ๕ ไร่ ลักษณะชุมชนเป็นลักษณะชุมชนแบบชนบท  มีลำคลองผ่านหน้าโรงเรียน มีไร่ นา 
สวนผสม นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย ทางเรือ ทางเท้า รถจักรยาน และรถยนต์  บริเวณใกล้เคียง  โรงเรียนคือ
วัดเสาธงกลาง  สถานีอนามัยบางเสาธง  และโรงงาน  ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เล้ียงปลา รับจ้างใน
โรงงาน  และรับจ้างท่ัวไป 
 ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพอสมควร    ช่วยเป็นหูเป็นตา 
รายงานข่าวสาร ความประพฤติของนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบอยู่เสมอ ทำให้โรงเรียนสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาของนักเรียนได้ทันเหตุการณ์ แต่ไม่มีเวลาท่ีจะร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมากนัก เนื่องจากต้องประกอบ
อาชีพของตน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับกลาง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้เล้ียงครอบครัวปาน
กลาง ถึงยากจน นักเรียนส่วนหนึ่งประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดท้ิง โรงเรียนจึงต้องคอยดูแลช่วยเหลือ 
โดยหาทุนการศึกษาให้ และให้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้สามารถหารายได้ระหว่างเรียน หรือนำทักษะ
พื้นฐานเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนในภายหน้า 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิ ทักษ์ประชาสรรค์) รับผิดชอบจัดการศึกษา ๓ ระดับคือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง อาคารเรียนหลังท่ี 
๑ เป็นแบบ ๐๐๓ เป็นอาคารไม้     ๑ ช้ัน ขนาด ๗ ห้องเรียน อาคารเรียนหลังท่ี ๒ แบบ ๐๑๗ เป็นอาคารไม้ ๒ 
ช้ัน ขนาด ๑๘ ห้องเรียน สำหรับอาคารประกอบ เป็นบ้านพักครู ๔ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง 
ห้องส้วม ๔ ท่ี ๑ หลัง ห้องส้วม ๓ ท่ี ๑ หลัง  และห้องส้วม ๑๕ ท่ี  ๒  หลัง 
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 ๑.๑ ข้อมูลส่ิงก่อสร้าง 
1. อาคารเรียน ป.๑ซ ปีท่ีสร้าง ๒๔๙๘ (อาคาร ๑)  

ประกอบด้วย  
ห้องเรียน ๘ ห้อง 

2. อาคารเรียน ๐๑๗ ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๓ (อาคาร ๒) 
ประกอบด้วย  

ห้องเรียน ๑๒ ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง 
ห้องประชุม ๑ ห้อง 
ห้องพยาบาล ๑ ห้อง 
ห้องธุรการ ๑ ห้อง 
ห้องผู้อำนวยการ ๑ ห้อง 
ห้องรองผู้อำนวยการ ๑ ห้อง 
ห้องสมุด ๑ ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทยและสากล ๑ ห้อง 
ห้องสวัสดิการ ๑ ห้อง 
ห้องลูกเสือ ๑ ห้อง 
ห้องเก็บเอกสาร ๑ ห้อง 
ห้องพัสดุ ๑ ห้อง  
ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ๑ ห้อง 

3. อาคารเรียน ๑๐๘ ล,๑๐๘ ,ล/๓๐,๑๐๘ ปีท่ีสร้าง ๒๕๖๑ (อาคาร ๓) 
ประกอบด้วย 
 ห้องเรียน ๑๒ ห้อง 
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง 
 ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง 
 ห้องพักครู  ๑ ห้อง 
 ห้องประชุม ๑ ห้อง  

4. อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ๓๑๒ ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๗ 
5. บ้านพักครู องค์การฯ ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๔ 
6. บ้านพักครู องค์การฯ ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๙ 
7. บ้านพักครู องค์การฯ ปีท่ีสร้าง ๒๕๒๑ จำนวน ๒ หลัง 
8. ห้องน้ำนักเรียนหญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย (อาคาร ๒) ปีท่ีสร้าง ๒๕๓๖ 
9. ห้องน้ำนักเรียนหญิง หน้องน้ำนักเรียนชาย (อาคาร ๓) ๔ ท่ี/๔๙ 
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๑.๒ แผนผังโรงเรียน 
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๑.๓ โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   
- การวางแผนงานด้านวิชาการ   
- การจัดการเรียนการสอน  
- การพัฒนาหลักสูตรของ 
  สถานศึกษา   
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
- การวัดผล ประเมินผล และ 
  ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาในสถานศึกษา   
- การพัฒนาและส่งเสริมให้ม ี
  แหล่งเรียนรู้   
- การนิเทศการศึกษา   
- การแนะแนว   
- การพัฒนาระบบประกัน 
  คุณภาพภายในและมาตรฐาน 
  การศึกษา   
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความ 
  เข้มแข็งทางวิชาการ   
- การประสานความร่วมมือใน 
  การพัฒนาวิชาการ 
- การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 
  เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ 
  สถานศึกษา   
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
  เพื่อใช้ในสถานศึกษา  
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี
  เพื่อการศึกษา 

- การจัดทำแผนงบประมาณ 
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การขอโอนและการขอ 
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่าย 
  งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตาม 
- การระดมทรัพยากร 
- การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ 
  มอบหมายเก่ียวกับกองทุน 
- การบริหารจัดการทรัพยากร 
- การวางแผนพัสดุ 
- การกำหนดรูปแบบรายการ หรือ 
  คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  
  หรือสิ่งก่อสร้าง 
- การพัฒนาระบบข้อมูลและ 
  สารสนเทศเพื่อการจัดทำและ 
  จัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและ 
  จำหน่ายพัสดุ 
- การจัดหาผลประโยชน์จาก 
  ทรัพย์สิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  
  และการจ่ายเงิน 
- การนำเงินส่งคลัง 
- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 
- การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

- การวางแผนอัตรากำลัง   
- การจัดสรรอัตรากำลัง  
- การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง   
- การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น  
  การย้ายข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา   
- การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อน 
  ขั้นเงินเดือน    
- การลาทุกประเภท      
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
- การดำเนินการทางวินัยและ 
  การลงโทษ    
- การสั่งพักราชการและการสั่ง 
  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
- การรายงานการดำเนินการทาง 
  วินัยและการลงโทษ    
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   
- การออกจากราชการ      
- การจัดทำทะเบียนประวัติ   
- การขอพระราชทาน  
  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ  
- การส่งเสริมและยกย่อง 
  เชิดชูเกียรติ     
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
  และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
- การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ 
  จริยธรรมสำหรับ ข้าราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา   
- การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ 
  ใบอนุญาต     
- การพัฒนาข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา 

- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    
- การประสานงานและ 
  พัฒนาเครือข่าย   
- การวางแผนการ 
  บริหารงานการศึกษา     
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
  นโยบายและแผน   
- การจัดระบบการบริหาร 
  และพัฒนาองค์กร    
- การพัฒนามาตรฐาน 
  การปฏิบัติงาน   
- งานเทคโนโลยี  
- การดำเนินงานธุรการ   
- การดูแลอาคารสถานที่  
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน    
- การรับนักเรียน      
- การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ือง 
  การจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิก 
  สถานศึกษา   
- การประสานการจัดการศึกษาใน 
  ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย   
- การระดมทรัพยากร  
- การทัศนศึกษา   
- งานกิจการนักเรียน      
- การประชาสัมพันธ์ 
- ประสานการจัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับส่วน 
  ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น    
- การจัดระบบการควบคุม 
  ภายในหน่วยงาน   
- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 
  ลงโทษนักเรียน 

ผูอ้ำนวยการ 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พทิักษ์ประชาสรรค์)

กลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

รองผูอ้ำนวยการ 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พทิักษ์ประชาสรรค์)

กลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

งานงบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป งานวิชาการ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑.๔ จำนวนบุคลากร โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  ๒๕๖๔) 
 

บุคลากร 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 
รองผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 
ครู (ตาม จ.๑๘) ๖ ๙ ๑๕ 
ครูมาช่วยราชการ - - - 
ครูอัตราจ้าง ๑                                   ๑ ๒ 
พนักงานราชการ ๓ ๒ ๕ 
ครูพีเ่ลี้ยง - ๒ ๒ 
ครูธุรการ - ๑ ๑ 
ลูกจ้างประจำ ๑ - ๑ 

รวม ๑๓ ๑๕ ๒๘ 
 

 
๑.๔  ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔๓) 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๑ ๖ ๖ ๑๒ 
อนุบาล ๓ ๑ ๗ ๘ ๑๕ 

รวม ๒ ๑๓ ๑๔ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒๗ ๒๑ ๔๘ 
ประถมศกึษาปีที่ ๒ ๒ ๓๒ ๒๓ ๕๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๘ ๒๙ ๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๑๘ ๒๔ ๔๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๓๑ ๒๖ ๕๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๖ ๒๗ ๕๓ 

รวม ๑๒ ๑๕๙ ๑๔๙ ๓๐๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒๖ ๑๘ ๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๕ ๑๘ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๕ ๒๓ ๔๘ 

รวม ๖ ๓๖ ๕๙ ๑๓๕ 
รวมทั้งหมด ๒๐ ๒๔๘ ๒๒๒ ๔๗๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑.๕ ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ 
รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน วัดเสาธงกลาง 

 

อาคารเรียน 
อื่นๆ ๐๐๔,๐๐๘,๐๓๐,๑๐๗,๒๐๖,๒๑๐,๒๑๔,๓๑๕,๔๑๕,๓๐๘ 
ปีท่ีสร้าง ๒๔๙๘ 

 

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 
๓๑๒ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๗ 

 

บ้านพักครู 
องค์การฯ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๔ 

 

บ้านพักครู 
องค์การฯ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๒๑ 

 

ส้วม 
ร.ย.๖๐๑/๔๓,องค์การ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๔๘ 

 

ส้วม 
ส้วมนักเรียนชาย ๔ ท่ี/๔๙ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๖๐ 

 

อาคารเรียน 
๐๑๗ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๓ 

 

บ้านพักครู 
องค์การฯ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๑๙ 

 

บ้านพักครู 
องค์การฯ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๒๑ 

 

ส้วม 
ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ท่ี/๔๙ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๖๐ 

 

ถังเก็บน้ำ 
ฝ.๓๓ 
ปีท่ีสร้าง ๒๕๓๘ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องสมุด มีขนาด  ๓๒ ตารางเมตร   จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ ๗,๐๐๐ เล่ม   
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ บัตรห้องสมุด 
 - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  
  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
     ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
      สวนพฤกษศาสตร์ 
     สวนนักวิทยาศาสตร์ 
     บ่อปุ๋ยหมัก 
     สวนเมล่อน 
     เรือนเพาะเห็ด 
  แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 
     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางเสาธง 
     แหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
     แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     วัดเสาธงกลาง 
     วัดศิริเสาธง 
     วัดจรเข้ใหญ่ 
     วัดบัวโรย 
     วัดเสาธงนอก    
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๒. หลักสูตร และการใชห้ลักสูตร 
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์

ประชาสรรค์) (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓)  เพื่อให้เด็ก ดี  เก่ง  มีสุข  โดยครูใช้เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒.๑ โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - ประวัติศาสตร์ 
   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม 
   - เศรษฐศาสตร ์
   - ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒๐๐ 
( ๕ 
นก.) 

๒๐๐ 
( ๕ 
นก.) 

๒๐๐ 
( ๕ 
นก.) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ปี               ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๒.๒ โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
 กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. 
๑ 

ป. 
๒ 

ป. 
๓ 

ป. 
๔ 

ป. 
๕ 

ป. 
๖ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
๘๔
๐ 

๘๔
๐ 

๘๔
๐ 

๘๔
๐ 

๘๔
๐ 

๘๔
๐ 

๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

ภาษาไทย ๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 

คณิตศาสตร์ ๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๒๐
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ 

๑๖
๐ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 

วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์  
- ภมูิศาสตร์ 

๑๒
๐ 
๔๐ 
 
 
๘๐ 
 

๑๒
๐ 

๔๐ 
 
 

๘๐ 
 

๑๒
๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๒
๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๒
๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๒
๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑นก.) 

 
 

๑๒๐  (๓นก.) 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓นก.) 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑-๓ ๔๐ ๔๐ ๔๐       
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑-๓    ๔๐ ๔๐ ๔๐    
- ตณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑-๖       ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑-๖       ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- คอมพิวเตอร์ ๑-๖       ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑-๖       ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ภาษาไทยเพิ่มเติม       ๔๐  ๔๐ 
- การงานอาชพีเพิ่มเติม        ๔๐  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐    
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ( บูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ) 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒
๐ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒.กิจกรรมนักเรียน 
        ๒.๑ ลูกเสือ/เนตรนาร ี
        ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

    ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
        สาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลาทั้งสิ้น   ๑,๐๔๐ ชัว่โมง   ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง (พิทกัษ์ประชาสรรค์)   ระดับประถมศึกษา 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ ท๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ 

ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ อ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ๑๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๑ 

๔๐ อ๑๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๒ 

๔๐ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ ท๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ 

ส๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ อ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 
อ๑๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๓ 

๔๐ ว๑๔๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ ๔๐ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมทัง้สิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ วิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ ท๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๐ 

ส๑๕๑๐๒  ประวัตศิาสตร์ ๔๐ ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
ว๑๕๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ ๔๐ ว๑๖๒๐๑โครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ ๔๐ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ คอมพิวเตอร์ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑.กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐ 
ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑ )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน ๔๔๐  วิชาพื้นฐาน ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

ส๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๒๐ (๐.๕ นก.) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๑๑๐๑  พลศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) 
ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ (๑ นก.) ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๒๐ (๐.๕ นก.) ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ว๒๑๒๐๑ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๑๒๐๒  วิทยาศาสตร์กับการ

แก้ปัญหา 
๒๐ (๐.๕ นก.) 

ว๒๑๒๐๓  คอมพิวเตอร์ ๑ ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๑๒๐๔   คอมพิวเตอร์  ๒ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๑ 

๒๐ (๐.๕ นก.) อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาน 
๒ 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

ท๒๑๒๐๑ คติชนวิทยา  ๒๐ (๐.๕ นก.) ท๒๑๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๒๐ (๐.๕ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑.กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๓ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๒ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑ ) 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน ๔๔๐  วิชาพื้นฐาน ๔๔๐  
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖๐ (๑.๕ นก.) ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) ส๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๒๐ (๐.๕ นก.) ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๒๑๐๑  พลศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ (๑ นก.) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ  ๔๐ (๑ นก.) 
ง๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ (๑ นก.) ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ 
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๒๐ (๐.๕ นก.) ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ว๒๒๒๐๑  เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๒๒๐๒  แสงอาทิตย์และพลังงาน ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ว๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๔ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๓ 

๒๐ (๐.๕ นก.) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๔ 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

ง๒๒๒๐๑ ศาสตร์พระราชา ๒๐ (๐.๕ นก.) ง๒๒๒๐๒ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ (๐.๕ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑.กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑.กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๓ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๒ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑ ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน ๔๔๐  วิชาพื้นฐาน ๔๔๐  
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖๐ (๑.๕ นก.) ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) ส๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖๐ (๑.๕ นก.) 

ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๒๐ (๐.๕ นก.) ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) 
พ๒๓๑๐๑  พลศึกษา  ๒๐ (๐.๕ นก.) พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ  ๔๐ (๑ นก.) ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ  ๔๐ (๑ นก.) 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ (๑ นก.) ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ (๑ นก.) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๖๐ (๑.๕ นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๒๐ (๐.๕ นก.) ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ว๒๓๒๐๑  สีสรรพ์ ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๓๒๐๒  เทคโนโลยีทางการเกษตร ๒๐ (๐.๕ นก.) 
ว๒๓๒๐๓  คอมพิวเตอร์ ๕ ๒๐ (๐.๕ นก.) ว๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๖ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๕ 

๒๐ (๐.๕ นก.) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ๖ 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

ท๒๓๒๐๑ หลักภาษา ๑ ๒๐ (๐.๕ นก.) ท๒๓๒๐๒ หลักภาษา ๒ ๒๐ (๐.๕ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑. กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๑. กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๓ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

 
๒๐ 
๑๒ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๗ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๘ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๖๐๐  ชั่วโมง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๒.๓ การวัดผลประเมินผล 
    มีการวัดผลประเมินผล  ๓  ระยะ  คือ 

• ประเมินผลก่อนการเรียนรู้ 
• ประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ 
• ประเมินผลหลังการเรียนรู้ 

เป็นการประเมินผลโดยเน้นการปฏิบัติจริง ประเมินการกระทำ การแสดงออกหลาย ๆ ด้านของนักเรียน     
ตามสภาพความเป็นจริงท้ังใน และนอกห้องเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
(พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
      ๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
           ผลการพัฒนาการ   ช้ันอนุบาลปีที่ ๒   

 พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน /ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ  

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ร่างกาย ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๒. อารมณ์ -จิตใจ  ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๓. สังคม ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๔. สติปัญญา ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 
  

   ผลการพัฒนา   ช้ันอนุบาลปีที่ ๓  

  พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน /ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ  
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ร่างกาย ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๒. อารมณ์จิตใจ ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๓. สังคม ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๔. สติปัญญา ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗๘.๐๓ ๗๒.๙๕ ๗๔.๔๖ ๗๔.๘๙ ๗๐.๒๖ ๗๑.๗๘ ๗๓.๗๓ 

คณิตศาสตร์ฯ ๗๖.๗๔ ๗๑.๐๗ ๗๕.๗๔ ๗๐.๙๔ ๖๑.๔๓ ๖๔.๒๒ ๗๐.๐๒ 

วิทยาศาสตร์ ๗๘.๓๐ ๗๓.๕๕ ๗๔.๖๗ ๗๒.๑๑ ๖๕.๖๓ ๖๔.๐๒ ๗๑.๓๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๕.๑๘ ๗๐.๘๒ ๖๘.๐๔ ๖๙.๕๔ ๖๔.๕๗ ๖๓.๐๗ ๖๘.๕๔ 

ประวัติศาสตร์ ๗๒.๓๘ ๗๐.๒๒ ๗๕.๑๗ ๗๑.๐๐ ๖๕.๘๗ ๖๒.๘๙ ๖๙.๕๙ 

สุขศึกษา ฯ ๘๐.๗๒ ๘๒.๓๓ ๗๔.๗๐ ๗๑.๘๑ ๗๑.๐๒ ๖๖.๕๐ ๗๔.๕๑ 

ศิลปะ ๘๑.๕๗ ๗๘.๘๒ ๗๙.๘๐ ๗๒.๘๑ ๖๙.๔๑ ๗๔.๒๘ ๗๖.๑๒ 

การงานอาชีพ  ๗๘.๐๗ ๖๙.๓๘ ๗๔.๑๕ ๗๖.๖๕ ๖๙.๐๖ ๗๒.๖๑ ๗๓.๓๒ 

ภาษาต่างประเทศ  ๗๓.๐๘ ๗๑.๘๕ ๗๓.๖๑ ๖๖.๑๓ ๖๒.๕๒ ๖๓.๐๔ ๖๘.๓๗ 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ๗๒.๔๙ ๖๗.๑๓ ๖๖.๙๓ ๗๑.๙๔ ๗๑.๒๔ ๖๕.๙๘ ๖๙.๒๙ 

รวมเฉลี่ย ๗๖.๖๖ ๗๒.๘๑ ๗๓.๗๓ ๗๑.๗๘ ๖๗.๑๐ ๖๖.๘๔ ๗๑.๔๙ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๖๗.๙๕ ๗๑.๐๖ ๗๓.๘๙ ๗๐.๙๗ 

คณิตศาสตร์ ๖๑.๕๕ ๔๕.๗๙ ๖๖.๔๒ ๕๗.๙๒ 

วิทยาศาสตร์ ๖๓.๕๘ ๖๘.๔๕ ๗๑.๓๙ ๖๗.๘๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๖๕.๙๓ ๖๖.๖๘ ๗๐.๗๑ ๖๗.๗๗ 

ประวัติศาสตร์ ๖๔.๔๕ ๗๐.๔๙ ๖๖.๖๓ ๖๗.๑๙ 

สุขศึกษา ฯ ๗๒.๘๐ ๗๖.๑๓ ๘๕.๓๗ ๗๘.๑๐ 

ศิลปะ ๖๓.๘๐ ๗๗.๕๕ ๗๐.๓๔ ๗๐.๕๗ 

การงานอาชีพ ฯ ๖๗.๗๓ ๗๐.๓๔ ๖๙.๓๔ ๖๙.๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ  ๖๒.๘๕ ๗๑.๔๗ ๗๔.๓๙ ๖๙.๕๗ 

วิชาเพิ่มเติม ๖๑.๕๑ ๖๒.๙๗ ๗๑.๘๖ ๖๕.๔๔ 

รวมเฉลี่ย ๖๕.๒๑ ๖๘.๐๙ ๗๒.๐๔ ๖๘.๔๕ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ชั้น ไทย คณิต วิทย์ 
สังคม
ศึกษา 

ประวัต ิ
สุขศึกษา

ฯ 
ศิลปะ 

การงาน
ฯ 

อังกฤษ 
คณิต 

เพิ่มเติม 
วิทยาศาสตร์

เพิ่มเติม 

 
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ม.๑ ๗๐.๗๔ ๗๓.๘๒ ๖๘.๑๓ ๖๙.๔๓ ๗๖.๕๒ ๗๐.๕๒ ๗๐.๖๑ ๗๕.๖๑ ๗๑.๖๑ ๖๖.๑๗ ๗๐.๑๗ ๗๑.๐๔ ๗๑.๒๐ 

ม.๒ ๗๕.๑๑ ๘๑.๙๕ ๗๐.๒๖ ๗๒.๗๙ ๗๙.๘๑ ๗๔.๘๙ ๘๑.๐๕ ๘๐.๐๕ ๗๔.๕๓ ๗๐.๕๘ ๖๖.๗๔ ๗๔.๑๑ ๗๕.๑๖ 

ม.๓ ๗๓.๑๓ ๖๖.๓๐ ๖๕.๔๔ ๗๐.๔๐ ๖๘.๐๕ ๗๒.๖๐ ๗๐.๗๐ ๗๕.๘๕ ๗๔.๑๕ ๗๒.๙๕ ๖๘.๐๖ ๘๑.๑๕ ๗๑.๕๗ 

รวม ๒๑๘.๙๘ ๒๒๒.๐๗ ๒๐๓.๘๓ ๒๑๒.๖๒ ๒๒๔.๓๘ ๒๑๘.๐๑ ๒๒๒.๓๖ ๒๓๑.๕๑ ๒๒๐.๒๙ ๒๐๙.๗๐ ๒๐๔.๙๗ ๒๒๖.๓๐ ๒๑๗.๙๓ 

รวมเฉลี่ย ๗๓.๐๐ ๗๔.๐๒ ๖๗.๙๔ ๗๐.๘๗ ๗๔.๘๐ ๗๒.๖๗ ๗๔.๑๒ ๗๗.๑๗ ๗๓.๔๓ ๖๙.๙๐ ๖๘.๓๒ ๗๕.๔๓ ๗๒.๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73
74.02

67.94

70.87

74.8

72.67

74.12

77.17

73.43

69.9

68.32

62

64

66

68

70

72

74

76

78

ค าเ ลี ย ลสัม ทธ์ิทางการเรียน  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาป ที           าคเรียนที     ป การศึกษา     

                                                                                   

๗๕.๔๓ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
  ระดับผลการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
จำนวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวน 

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มี 
ผลการเรียนรู้ 

๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๑๖ ๖๔ ๔๕ ๑๑๗ ๒๒๖ ๗๑.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๑๖ ๔๑ ๓๘ ๙๕ ๑๗๔ ๕๕.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ฯ ๓๑๖ ๕๖ ๕๙ ๘๙ ๒๐๔ ๖๔.๕๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๑๖ ๖๒ ๔๔ ๕๕ ๑๖๑ ๕๐.๙๕ 
ประวัติศาสตร์ ๓๑๖ ๕๗ ๘๒ ๔๘ ๑๘๗ ๕๙.๑๘ 
สุขศึกษาฯ ๓๑๖ ๓๗ ๔๖ ๑๕๔ ๒๓๗ ๗๕.๐๐ 
ศิลปะ ๓๑๖ ๓๕ ๖๓ ๑๖๐ ๒๕๘ ๘๑.๖๕ 
การงานอาชีพ ๓๑๖ ๖๒ ๖๓ ๑๑๖ ๒๔๑ ๗๖.๒๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑๖ ๕๑ ๔๒ ๕๑ ๑๔๔ ๔๕.๕๗ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๑๖ ๗๔ ๔๕ ๗๓ ๑๙๒ ๖๐.๗๖ 

รวมเฉลี่ย ๓๑๖ ๕๔ ๕๓ ๙๖ ๒๐๒ ๖๔.๐๕ 
 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
จำนวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนที่เข้า

สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มี 
ผลการเรียนรู้ 

๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๒๕ ๒๓ ๒๔ ๓๗ ๘๔ ๖๗.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๕ ๑๒ ๑๐ ๑๒ ๓๔ ๒๗.๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๒๕ ๒๒ ๓๐ ๑๑ ๖๓ ๕๐.๔๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๕ ๔๐ ๑๘ ๑๔ ๗๒ ๕๗.๖๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑๒๕ ๓๒ ๓๒ ๙ ๗๓ ๕๘.๔๐ 
สุขศึกษาฯ ๑๒๕ ๑๗ ๑๖ ๘๐ ๑๑๓ ๙๐.๔๐ 
ศิลปะ ๑๒๕ ๑๙ ๒๔ ๔๔ ๘๗ ๖๙.๖๐ 
การงานอาชีพ ๑๒๕ ๑๔ ๒๑ ๔๑ ๗๖ ๖๐.๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๕ ๔๙ ๙ ๒๘ ๘๖ ๖๘.๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๕ ๓๙ ๒๖ ๑๑ ๗๖ ๖๐.๘๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๒๕ ๒๗ ๒๑ ๒๙ ๗๖ ๖๑.๑๒ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 ๓.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชัน้ 
จำนวน 

นร. 
ท้ังหมด 

จำนวน 
นร. ที่

ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป. ๑ 
๖๑.๐๐  

๖๑.๐๐ ๓๖.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖.๐๐ ๑๙.๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๙.๐๒ ๓๗.๗๐ ๓.๒๘ ๐.๐๐ ๕๙.๐๒ ๓๑.๑๕ ๘.๒๐ ๑.๖๔ 
ป. ๒ 

๕๕.๐๐  
๕๕.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๑.๘๒ ๓๖.๓๖ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ ๔๓.๖๔ ๓๔.๕๕ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ 
ป. ๓ 

๔๖.๐๐  
๔๖.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๔.๗๘ ๒๘.๒๖ ๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๒.๖๑ ๓๐.๔๓ ๐.๐๐ 
ป. ๔ 

๕๔.๐๐  
๕๔.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๓.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๕๙ ๔๒.๕๙ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ 
ป. ๕ 

๕๔.๐๐  
๕๔.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๕.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๖.๓๐ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ ๔๘.๑๕ ๓๘.๘๙ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ 

ป. ๖ 
๔๖.๐๐  

๔๖.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๖๕ ๓๒.๖๑ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ ๔๑.๓๐ ๓๖.๙๖ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๑๔๒.๐๐ ๑๒๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๔.๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๕๖.๐๐ ๑.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๔.๙๔ ๓๘.๖๑ ๑๖.๔๖ ๐.๐๐ ๔๕.๕๗ ๓๖.๓๙ ๑๗.๗๒ ๐.๓๒ 
 

ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน นร. 
ที่ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม. ๑ 

๔๐.๐๐  
๔๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕๒.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ 
ม. ๒ 

๔๗.๐๐  
๔๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๓๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๓๘.๓๐ ๖๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๗๙ ๗๐.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม. ๓ 

๓๘.๐๐  
๓๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๒ ๒๓.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๑.๐๕ ๒๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๖๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๖.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๖๐ ๔๑.๖๐ ๘.๘๐ ๐.๐๐ ๔๒.๔๐ ๕๒.๘๐ ๔.๘๐ ๐.๐๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 ๓.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ท้ังหมด 

จำนวน 
นร. ที่

ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป. ๑ ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๒.๐๐ ๒๖.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๔.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๔๖ ๔๒.๖๒ ๔.๙๒ ๐.๐๐ ๖๒.๓๐ ๒๙.๕๑ ๖.๕๖ ๑.๖๔ 
ป. ๒ ๕๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๒๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๙๑ ๓๒.๗๓ ๑๖.๓๖ ๐.๐๐ ๔๙.๐๙ ๒๙.๐๙ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ 
ป. ๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๒.๖๑ ๓๐.๔๓ ๐.๐๐ ๓๒.๖๑ ๓๙.๑๓ ๒๘.๒๖ ๐.๐๐ 

ป. ๔ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๑.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๖.๓๐ ๓๘.๘๙ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ 
ป. ๕ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๔.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๕๙ ๔๔.๔๔ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๓๘.๘๙ ๒๐.๓๗ ๐.๐๐ 
ป. ๖ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๙.๑๓ ๓๙.๑๓ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ ๔๑.๓๐ ๔๑.๓๐ ๑๗.๓๙ ๐.๐๐ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๑๔๓.๐๐ ๑๒๒.๐๐ ๕๑.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๓.๐๐ ๑๑๖.๐๐ ๕๖.๐๐ ๑.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๒๕ ๓๘.๖๑ ๑๖.๑๔ ๐.๐๐ ๔๕.๒๕ ๓๖.๗๑ ๑๗.๗๒ ๐.๓๒ 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน นร.  
ที่ได้รับ 

การประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม. ๑ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๓๒.๕๐ ๒๗.๕๐ ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕๒.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ 
ม. ๒ ๔๗.๐๐ ๔๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๓๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๑๗ ๖๓.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๗๙ ๗๐.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม. ๓ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๒ ๒๓.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๑.๐๕ ๒๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๖๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๖.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๖๐ ๔๑.๖๐ ๘.๘๐ ๐.๐๐ ๔๒.๔๐ ๕๒.๘๐ ๔.๘๐ ๐.๐๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๓.๕. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   
    ผลการประเมินสมถนะสำคัญของนักเรียน ๕ ด้าน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพรายสมรรถนะสำคัญ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน 
ที่มีระดับ ดี 

ขึ้นไป 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคณุภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ป. ๑ ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๖.๐๐ ๕๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๕๕.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๙ ๙๑.๘๐ ๙๑.๘๐ ๘๐.๓๓ ๙๐.๑๖ 
ป. ๒ ๕๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๔๗.๐๐ ๕๔.๐๐ ๕๑.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๙.๘๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๕ ๙๘.๑๘ ๙๒.๗๓ ๗๖.๓๖ ๙๐.๕๕ 
ป. ๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๓.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๑.๘๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๘ ๙๑.๓๐ ๙๓.๔๘ ๘๔.๗๘ ๙๐.๘๗ 
ป. ๔ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๗.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕๖.๐๐ ๔๗.๐๐ ๔๙.๖๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๐๔ ๘๑.๔๘ ๑๐๓.๗๐ ๘๗.๐๔ ๙๑.๘๕ 
ป. ๕ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๘.๔๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๗๘ ๘๑.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๘๙ ๘๙.๖๓ 
ป. ๖ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๗.๐๐ ๔๐.๒๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๐๙ ๘๔.๗๘ ๙๕.๖๕ ๘๐.๔๓ ๘๗.๓๙ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๒๖๓.๐๐ ๒๗๙.๐๐ ๓๐๔.๐๐ ๒๖๒.๐๐ ๒๘๔.๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๓ ๘๘.๒๙ ๙๖.๒๐ ๙๐.๑๓ 
    ผลการประเมินสมถนะสำคัญของนักเรียน ๕ ด้าน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพรายสมรรถนะสำคัญ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน
ที่มีระดับ ดี 

ขึ้นไป 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคณุภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ม. ๑ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๙.๐๐ ๓๙.๐๐ ๓๙.๐๐ ๒๙.๐๐ ๒๗.๒๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๕๐ ๙๗.๕๐ ๙๗.๕๐ ๗๒.๕๐ ๖๘.๐๐ 

ม. ๒ ๔๗.๐๐ ๔๗.๐๐ ๓๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๒.๐๐ ๓๔.๒๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๒๑ ๑๐๒.๑๓ ๑๐๒.๑๓ ๘๙.๓๖ ๗๒.๗๗ 
ม. ๓ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๓.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๙.๔๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๓๗ 

รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๐๙.๐๐ ๙๐.๘๐ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๓.๖ การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน   
 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) ต่ำ (๒) ต่ำมาก(๑)  

อนุบาล๒ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
อนุบาล๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๓๔.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๓๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๔.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖.๐๐ ๔.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๑ ๔๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๒ ๔๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๓ ๓๘.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔๗๓.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๗๙.๐๐ ๒๗๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ ๓.๘๑ ๓๗.๘๔ ๕๘.๑๔ ๐.๒๑ ๐.๒๑ 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ๔๗๒.๐๐ 

ร้อยละที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ๙๙.๗๙ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๓.๖ สรุปภาวะโภชนาการของนักเรียน   
 

ชั้น 
จำนวน น้ำหนักเทียบส่วนสูง 

นักเรียน อ้วน สมส่วน ผอม 

อนุบาล ๒ ๑๒.๐๐ ๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

อนุบาล ๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมอนุบาล ๓๒.๐๐ ๔.๐๐ ๒๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๒.๕๐ ๘๗.๕๐ ๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕.๐๐ ๑๑.๐๐ ๓๘.๐๐ ๖.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๙.๐๐ ๗.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๔.๐๐ ๑๑.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๓.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๔.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔.๐๐ 

รวมประถม ๓๑๖.๐๐ ๖๑.๐๐ ๒๑๑.๐๐ ๔๔.๐๐ 

ร้อยละ ๑๙.๓๐ ๖๖.๗๗ ๑๓.๙๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๐.๐๐ ๙.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๗.๐๐ ๑๓.๐๐ ๓๔.๐๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๘.๐๐ ๘.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๒๔.๐๐ ๗๖.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมทั้งหมด ๔๗๓.๐๐ ๙๕.๐๐ ๓๓๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๘ ๗๐.๖๑ ๙.๓๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๔.  ผลการทดสอบทางการศึกษา 
 ๔.๑ รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้าน จำนวน (คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง ๕๕ ๖๕.๘๙ ๑๕.๘๐ ดี 
การอ่านรู้เร่ือง ๕๕ ๖๐.๒๑ ๘.๓๑ ดี 

รวม ๒ ด้าน ๕๕ ๖๓.๐๕ ๒๒.๖๓ ดี 
 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง  รวม ๒ ด้าน 

๒๕๖๑ ๔๘.๙๒ ๕๘.๐๙ ๕๓.๕๑ 

๒๕๖๒ ๗๙.๕๗ ๗๔.๓๐ ๗๖.๙๔ 

๒๕๖๓ ๖๕.๘๙ ๖๐.๒๑ ๖๓.๐๕ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ 

ระดับ/ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๕.๘๙ ๖๐.๒๑ ๖๓.๐๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๗๔.๑๘ ๗๐.๕๐ ๗๑.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๗๔.๑๓ ๗๒.๒๓ ๗๓.๒๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๒ รายงานผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้าน จำนวน (คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๕ ๒๘.๖๘ ๑๒.๔๒ พอใช้ 
ด้านภาษาไทย ๔๕ ๓๗.๒๒ ๑๔.๘๘ พอใช้ 

รวม ๒ ด้าน ๔๕ ๓๒.๙๕ ๒๓.๘๕ ปรับปรุง 
 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 

๒๕๖๑ ๓๕.๒๗ ๔๖.๙๖ ๔๑.๑๒ 

๒๕๖๒ ๓๘.๗๑ ๔๐.๔๓ ๓๙.๕๗ 

๒๕๖๓ ๒๘.๖๘ ๓๗.๒๒ ๓๒.๙๕ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ 

ระดับ/ด้าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๘.๖๘ ๓๗.๒๒ ๓๒.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับศูนย์สอบ ๓๗.๔๐ ๔๖.๖๘ ๔๒.๐๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๔๑.๓๐ ๔๗.๗๖ ๔๔.๕๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๐.๔๗ ๔๗.๔๖ ๔๓.๙๗ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๓  ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (สอบเฉพาะนักเรียนท่ีแจ้งความประสงค์เข้าสอบ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
)คน (  

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จำนวนนักเรียนที่ผ่าน T>=๔๐ 

คน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๒๘ ๕๖.๖๓ ๑๒.๓๖ ๑๔ ๕๐.๐๐ ปานกลาง 

คณิตศาสตร์ ๒๘ ๓๐.๓๖ ๑๒.๒๔ ๑๑ ๓๙.๒๙ พอใช้ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘ ๓๔.๒๒ ๑๐.๑๑ ๑๑ ๓๙.๒๙ พอใช้ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ๓๒.๑๔ ๑๑.๑๓ ๑๖ ๕๗.๑๔ ค่อนข้างดี 

เฉลี่ย ๓๘.๓๔ ๑๑.๔๖ ค่าเฉลี่ย T 
๔๖.๔

๓ 
ปานกลาง 

 
  คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๖   ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบระหว่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๒๕๖๑ ๔๖.๖๙ ๓๐.๖๓ ๓๕.๒๑ ๒๘.๑๙ 

๒๕๖๒ ๔๔.๘๐ ๒๘.๑๗ ๓๒.๗๑ ๒๕.๕๕ 

๒๕๖๓ ๕๖.๖๓ ๓๐.๓๖ ๓๔.๒๒ ๓๒.๑๔ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
  เปรียบเทียบคะแนน O-NET ในระดับต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๖๓ ๓๐.๓๖ ๓๔.๒๒ ๓๒.๑๔ ๓๘.๓๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๕๗.๓๒ ๒๙.๔๐ ๓๘.๖๔ ๔๖.๔๓ ๔๒.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๕๔.๙๖ ๒๘.๓๙ ๓๗.๖๔ ๓๘.๘๗ ๓๙.๙๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๖.๒๐ ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘ ๔๓.๕๕ ๔๒.๑๓ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
  ๔.๔ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
)คน (  

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จำนวนนักเรียนที่ผ่าน T>=๔๐ 

คน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๑๒ ๕๖.๕๖ ๑๓.๔๓ ๖ ๕๐ ปานกลาง 

คณิตศาสตร์ ๑๒ ๒๒.๓๓ ๙.๕๙ ๕ ๔๑.๖๗ ปานกลาง 

วิทยาศาสตร์ ๑๒ ๓๐.๘๒ ๗.๐๓ ๘ ๖๖.๖๗ ดี 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒ ๓๒.๕๐ ๑๔.๗๒ ๔ ๓๓.๓๓ พอใช้ 

เฉลี่ย ๓๕.๕๕ ๑๑.๑๙ ค่าเฉลี่ย T 
๔๗.๙

๒ 
ปานกลาง 

 
 คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๒๕๖๑ ๕๒.๘๔ ๒๖.๑๙ ๓๓.๔๘ ๒๕.๔๘ 

๒๕๖๒ ๕๐.๗๗ ๒๒.๑๗ ๒๘.๔๑ ๒๗.๐๙ 

๒๕๖๓ ๕๖.๕๖ ๒๒.๓๓ ๓๐.๘๒ ๓๒.๕๐ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  เปรียบเทียบคะแนน O-NET ในระดับต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๕๖ ๒๒.๓๓ ๓๐.๘๒ ๓๒.๕๐ ๓๕.๕๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๕๕.๙๗ ๒๔.๘๗ ๓๐.๐๐ ๓๖.๖๓ ๓๖.๘๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ ๓๖.๓๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ ๓๖.๐๑ 
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 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน้า 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมีการ 
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน ให้ 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ                

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป และ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา               

มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม                
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาค

และเป็นธรรม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมท้ัง               

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ไว้ดังนี้   
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“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ 

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ จัด
การศึกษา (Aspirations)     

    4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

         3Rs ได้แก่ การ อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   
         8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน ความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การ
ส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมี เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)   

  4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย   
        1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็ก ปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย ได้เรียนรู้ ฝึกฝน
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี คุณค่าและเป็นสุข   
                  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและท่าเทียม   
                 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ ของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดา รงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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                 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมี คุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้ม ค่าและบรรลุ เป้ าหมาย  (Efficiency) หน่ วยงาน  สถาน ศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ
สากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคน
ให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี ศักยภาพและ
ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ สถาน
ประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี เหมาะสม    
      5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง ของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 ท่ีจะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษา
ท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
 
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      
จุดเน้นเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) จุดเน้นด้านความม่ันคง  แนวทางหลัก   

1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
1.2  การบริหารจัดการ   
1.3  การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจ 
      จังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ   
1.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่    

 (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  แนวทางหลัก   
       2.1  การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาท่ี 

ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
       2.2  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตแล
มูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ 
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 (3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แนวทางหลัก   
       3.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
       3.2  การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
       3.3  การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ   
       3.4  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานท่ี 
(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม  แนวทางหลัก   
       4.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
       4.2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
       4.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย   
       4.4  การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แนวทางหลัก  
       5.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
       5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต   
       5.3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม  
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  แนวทางหลัก   
        6.1  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
        6.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   
        6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
        6.4  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษา   
        6.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

  
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่  
 วิสัยทัศน์  การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ 
เป็นไทย  
 พันธกิจ   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา  
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เป้าประสงค์   
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์   
4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล   
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหาร

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นท่ี   

7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค์    
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสำคัญคือ    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา    
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา   

          3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ  
หลักการ   

1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)   
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
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จุดเน้นการจัดการศึกษา   
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอืน่ ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 

โภชนาการ   
2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 

อนุบาล โดยมีจุดเน้น   
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   
    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกัน และจัดการเรียนรู้ 

แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น   
    - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น   
    - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร  
    - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 

จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
    - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม  
    - จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ   
    - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)   
    - จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
 4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ 

ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
     - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้  

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม  
     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  
     - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
     - จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค   
5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ 

ความรู้ใหม่ และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น   

     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูเ้พื่อ  
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ   

     - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
     - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
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4. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ  
  1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้   

2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน               
การนิเทศ และการบริหาร   

3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของ 
องค์กร   

4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหล่ือมล้ำ 
ในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน   

5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและขับเคล่ือนสู่การ ปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม   

6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ บริหาร   
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ท้ังระดับการศึกษาข้ัน  

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา   
8. ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น 

พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้   
9. ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
 
5. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ  (Mission)  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้ออม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ (Purpose) 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
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 2. ผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้วยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพพร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
 7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทำงานโดยการกระจายอำนาจการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกบัติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
6. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) (2564-2566) 
วิสัยทัศน์  (Vision)   
 ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ต้องเป็นสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงเต็มตามศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี 
ห้องเรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  (Mission) 

การบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นพื้นท่ีปลอดภัย และการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์   

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนท้ังปกติ  พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
ด้วยห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ ครูสอนดี มีความปลอดภัย และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวการจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ  
              เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  

 จุดเน้นสถานศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น  
 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้  

ด้วยตนเอง  
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ  

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)  
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. นักเรียนได้รับการพฒันาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬาและ

ศิลปะ เพื่อ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ  
6. นักเรียนขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย 
7. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีการวิจัย การ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน  
9. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

10. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน  
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 ค่านิยมโรงเรียน คือ  “CTS” คิดสร้างสรรค์ ทำงานเปน็ทีม  มุ่งม่ันบริการ 
  C = Create    คือ  คิดสร้างสรรค์ 
  T = Team     คือ  ทำงานเป็นทีม 
  S = Service   คือ  จิตบริการ 
คำขวัญ 
         สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ความรู้คู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์ 
 เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator)  
   ⚙  ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
4. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน  
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
8. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาได้  
11. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ 

เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
12. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  
13. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
14. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
15. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพดา้นภาษา  
16. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆ 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  
17. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
18. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม  
19. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
20. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลดลง   
22. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
23. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบถูกต้องตามข้ันตอน  
24. นักเรียนได้รับการป้องกันแก้ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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    ⚙ ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน                
ศตวรรษที่ 21  

25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
          26. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  

27. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพื่อเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนสีขาว และโรงเรียนคุณธรรม  
28. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและ 

ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  
29. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
30. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
31. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
32. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
33.  นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความ 

ถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน  
34. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

⚙ ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 

35. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
36. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
37. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
38. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง  
39. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

          40. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์  
41. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
42. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการและ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
43. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
44. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและสามารถนำ 

ประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้  
45. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
46. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง  
47. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
48. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
49. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
50. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอกโรงเรียน  
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⚙ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
51. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
52. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน 
53. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี  

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
54. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด 

และประเมินผลรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเชิงบวก ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
55. ครูได้รับการนิเทศ กำกบั ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
56. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัด  

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
57. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

⚙ ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
58. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา  

อย่างต่อเนื่อง  
59. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและ  

สังคมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ  
60. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 61. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน  
 62. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ  

ต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
63. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

ผู้ปกครอง และศิษย์ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ 
 64. คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา  
 ⚙ ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  

65. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้  
66. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
67. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
68. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
69. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม  
70. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน    
71. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  
72. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
73. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี  
74. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
75. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
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7. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้ วัดของสถานศึกษา     
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของ สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  
  
ตาราง 1 แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์
ประชาสรรค์) เป็นสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง
เต็มตามศักยภาพและมาตรฐาน เด็กมี
ความรู้ คู่คุณธรรม ครูสอนดี ห้องเรียนมี
คุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย ใส่ใจ
สุขภาวะ ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ   
3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความ เป็นพลโลก  
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่ม
เพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม   และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและ
ภาวะผู้นำ 
 6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายใน และนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 
 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน  
8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิ  
9. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิต
พอเพียง  
10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง  คุ้มค่าส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
11. พัฒนาและส่งเสริมครูใหเ้ป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มี
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
12. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
ห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนเอือ้ตอ่การ
จัดการเรียนการสอน น่าเรียน และปลอดภัย 
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ตาราง 2 แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
พันธกิจ เป้าหมาย 

 การบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นพื้นท่ี
ปลอดภัย และการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน
ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล  
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬา
และภาวะผู้นำ 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
7.  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ การ
เรียนรู้ และปลอดภัย  
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ ภายนอก
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา  
9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการ
เรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครู และ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าว สู่ความเป็น
พลโลก 
12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและ ภายนอก
สถานศึกษา 
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ 
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็น พลเมือง
โลก 
14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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8. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวชี้ วัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ  
               เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
พลโลก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
ชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอัน  
พึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ตามแนวทางการจัดการ 
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและ ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

7.  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ การเรียนรู้ และปลอดภัย 
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ ภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา 
9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้บนพืน้ฐาน
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและ 
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณา 
การของทุกภาคส่วนในการ 
สนับสนุนและการจัดการศึกษา 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและนอกสถานศึกษา   
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ พัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็น พลเมืองโลก 

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้ วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษามี 
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา
ของชาติและ เทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทาง  
    การศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  
2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยก ตาม  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.1. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     2.2. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     2.3. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     2.5. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรม 
     2.6. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  
           เทคโนโลยี  
    2.7. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    2.8. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
2. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
5. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกดิจากการเรียนแบบ บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
6. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร 
มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT  
7. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ 
เหมาะสมตามระดับช้ัน  
8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตาม ระดับช้ัน 
9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  
10.  นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้า ร่วมหรือ
แข่งขันและได้รับรางวัล  
11.  นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  
12.  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 
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2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี 
กีฬาและภาวะผู้นำ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 2. นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการ เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพด้านภาษา  
3. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา  
อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ  

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิต สังคม 
 3. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม และ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
4. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลงลง   
2. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
3. นักเรียนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
ตามข้ันตอน  
4. นักเรียนได้รับการป้องกนัแก้ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพงึประสงค์ ด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  
3. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพื่อเสนอขอรับรางวัลโรงเรียน พระราชทาน  
4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายใน และ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  
5. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา  
6. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ  
7. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ การ
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง 
ความถนัดและความต้องการ ของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความ ร่วมมือ
ของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า   
2. นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการท่ีตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและศักยภาพ ของผู้เรียน  
3. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด เวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  
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7. สถานศึกษามีการจัดแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา อย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และปลอดภัย 

1. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้ 
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
2. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจ ใน
การใช้ห้อง  
3. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มี ความ
พึงพอใจในการดำเนินงาน  
4. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ จัดการ
โสตทัศนูปกรณ์  
5. นักเรียน/ผู้รับบริการต้องมีความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจ มี
ความสุขต่อการเรียน ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์  
คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
6. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน 

8. สถานศึกษามีการใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง 
ภายในและภายนอก สถานศึกษา
เพือ่ยกระดับ คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ และ
เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกนอกและสามารถนำประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ใน การเรียน
และการดำรงชีวิตประจำวันได้  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมาก ข้ึน
ไป  

9. สถานศึกษามีระบบบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิต 
โดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
 2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร  
3. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
 4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอก
โรงเรียน 

11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ สร้างครูและ ผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ และ
ก้าวสู่ความเป็น พลโลก  
 

1. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
2. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชนท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน  
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ สามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
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 4. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  รวมทั้ง ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิง บวกผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
5. ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการ ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ  
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตร สถานศึกษาและใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี เหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง  
7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและ ตัวช้ีวัด  

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ัง 
ภายในและนอกสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ ดำเนินงานของ
โรงเรียนต่อชุมชนและสังคมภายนอกอย่าง สม่ำเสมอ  
2. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ  
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 

13.มีการประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา 
การศึกษาและพัฒนา บุคลากรให้
เป็นพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิด รับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบนั มีส่วนร่วม
รับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัด การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและ
สม่ำเสมอ  
4. คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการ วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม  
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ โรงเรียน   7. 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  
8. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
9. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี  
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
11. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความ หลากหลาย  
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 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน้า 

ส่วนที่  3 
ประมาณการรายรบั-รายจ่าย ประจำปงีบประมาณ 2564 

 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) มีประมาณการรายรับ รายจ่าย ของโรงเรียน โดยการใช้
ข้อมูลนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ท่ี รายการรายรับ 
จำนวนเงิน/

คน/ปี 
จำนวนนักเรียน 

(ณ 10 กรกฎาคม 2563) 
รวมจำนวนเงิน 

1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    
 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700.00 32           54,400.00  
 1.2 ระดับประถมศึกษา 1,900.00 311         590,900.00  
 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500.00 125         437,500.00  
2 เคร่ืองแบบนักเรียน                                  
 2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 300 32             9,600.00  
 2.2 ระดับประถมศึกษา 360 311         111,960.00  
 2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 125           56,250.00  
3 อุปกรณ์การเรียน                                  
 3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 100 32             3,200.00  
 3.2 ระดับประถมศึกษา 195 311           60,645.00  
 3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 125           26,250.00  
4 หนังสือเรียน                                 
 4.1 ระดับก่อนประถม 200 32             6,400.00  
 4.2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 656 58           38,048.00  
 4.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 650 54           35,100.00  
 4.4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 653 45           29,385.00  
 4.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 707 56           39,592.00  
 4.6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 846 54           45,684.00  
 4.7 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 859 44           37,796.00  
 4.8 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 808 39           31,512.00  
 4.9 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 921 48           44,208.00  
 4.10 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 996 38           37,848.00  
5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                  
 5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 215 32             6,880.00  
 5.2 ระดับประถมศึกษา 240 311           74,640.00  
 5.3 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 440 125           55,000.00  
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 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน้า 

ท่ี รายการรายรับ 
จำนวนเงิน/

คน/ปี 
จำนวนนักเรียน 

(ณ 10 กรกฎาคม 2563) 
รวมจำนวนเงิน 

6 ค่าอาหารกลางวัน     1,388,000.00 
7 ค่าจ้างครู อบจ.     135,000.00 
8 เงินรายได้สถานศึกษา       
 8.1 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 468 234,000.00 
 8.2 ค่าเช่าร้านขนมและร้านน้ำ     40,000.00 

รวมรายรับข้อที่ 1-6 3,629,798.00 
 
หมายเหตุ : 
 รายรับรายการท่ี 1-8 (8.1) อ้างอิงข้อมูลจาก แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 
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 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน้า 

ตารางที่ 6 แสดงการประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ 

สอดคล้อง งบประมาณตาม
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ 
กลยุทธ์ที ่

บริหารงานงบประมาณ       
1 โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 1,2 30,000.00 นายเกรียงไกร  วาปีเน 
2 โครงการสาธารณูปโภค 3 400,000.00 นางสาวจิราพร  กองเกิด 
3 โครงการบริหารจัดการระบบงบประมาณ 3 10,000.00 นางสาวณฐมล  กำลังมาก 

4 
โครงการสำรองเพื่อตอบสนองนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสู่
เปล่ียนแปลง(รัฐบาล) 

5 200,000.00 นายสุรศักดิ ์ ทองแท้ 

รวมงบประมาณ งานบริหารงานงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้น 640,000.00   
บริหารงานทั่วไป       

5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3 20,000.00 นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 

6 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

1,2 20,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

7 โครงการโรงเรียนสุจริต 2 10,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 
8 โครงการโรงเรียนสีขาว 2 5,000.00 นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
9 โครงการบริหารอาหารกลางวัน 3 1,340,000.00 นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3 10,000.00 นายเอกชัย  คำทอง 

11 
โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 15,000.00 นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

12 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดมี
ชีวิต 

1 10,000.00 นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

13 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4 10,000.00 นายเอกชัย  คำทอง 

14 
โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

3 30,000.00 นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

15 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 250,000.00 นายเกรียงไกร  วาปีเน 

16 โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศ 5 50,000.00 นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
17 โครงการร้านสวัสดิการในโรงเรียน 3 10,000.00 นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
18 โครงการวันสำคัญ 6 50,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 
19 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 2 20,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

20 
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยโรงเรียน
เป็นฐาน สารสัมพันธ์บ้าน ชุมชน 

5 8,000.00 นางสาวอัณชญา  พวงแสง 

รวมงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไปตามโครงการทั้งสิ้น 1,858,000.00   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน้า 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
สอดคล้อง งบประมาณตาม

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 
บริหารงานบุคคล       

21 โครงการส่งเสริมคุณภาพบุคลากร 4 130,000.00 นายสุรศักดิ ์ ทองแท้ 

22 
โครงการสรรหาเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา
ช่ัวคราว 

4 150,000.00 นางสาวณฐมล  กำลังมาก 

รวมงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลตามโครงการทั้งสิ้น 280,000.00   
บริหารงานวิชาการ       

23 
โครงการการบริหารหลักสูตรและปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

1 10,000.00 นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

24 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 370,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 
25 โครงการนิเทศภายในและวิจัยในช้ันเรียน 4 5,000.00 นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 

26 
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2 5,000.00 นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 

27 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1,2 150,000.00 นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

28 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

3 40,000.00 นางสาวกนกพร นนท์ศิริ 

29 
โครงการพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3 10,000.00 นายสัมฤทธิ์  พาศรี 

30 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านกีฬา 

1 50,000.00 นายเกรียงไกร  วาปีเน 

31 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ 

6 50,000.00 ว่าท่ี ร.ต.ดำรงศักดิ์  ยืนยง 

32 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,2 100,000.00 นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
33 โครงการวัดผลและประเมินผล 1,2 10,000.00 นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
รวมงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการตามโครงการทั้งสิ้น 800,000.00   

รวมงบประมาณตามโครงการทั้ง 4 งาน  3,578,000.00   
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
โครงการและรายละเอียดโครงการ 

 
ตาราง ๕ แสดงการวิเคราะห์โครงการกับกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดความสำเร็จ 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ 

สอดคล้อง เป้าหมาย 
หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธ์ที่ (ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

๑ โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 

๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ 
– ๒) 

นายเกรียงไกร  วาปีเน 

๒ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 

๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ 
– ๒) 

ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

๓ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิต ๑ ๑ (๓ ,๕ ,๘ ,๑๐) นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๔ 
โครงการการบริหารหลักสูตรและปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

๑ ๑ (๑ – ๑๒), ๒ (๓) นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๕ 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑,๒ 
๑ 

(๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), 
๒ (๑) 

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

๖ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านกีฬา 

๑ ๑ (๒), ๒ (๓), ๓ (๑ – ๓) นายเกรียงไกร  วาปีเน 

๗ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓,๔,๖,๘,๑๐, 

๑๑, ๑๒, ๑๓) ๒ (๑ – ๒) 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

๘ โครงการวัดผลและประเมินผล ๑,๒ 
๑ 

(๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), 
๒ (๑) 

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทางการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑ โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 

๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ 
– ๒) 

นายเกรียงไกร  วาปีเน 

๒ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, 

๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ 
– ๒) 

ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

๓ โครงการโรงเรียนสุจริต ๒ ๑๐ (๒ – ๓) ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

๔ โครงการโรงเรียนสีขาว ๒ ๑๐ (๒ – ๓) 
นางสาวนาทลัดดา  นันทะ

เสน 
๕ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ๒ ๑๐ (๒ – ๓) ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

  



58 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
สอดคล้อง เป้าหมาย 

หัวหน้าโครงการ 
กลยุทธ์ที่ (ตัวชี้วัด) 

๖ 
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๒ ๕ (๑ – ๗), ๖ (๑ – ๓) นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 

๗ 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑,๒ 
๑ 

(๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), 
๒ (๑) 

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑,๒ 
๑ (๑, ๒, ๓,๔,๖,๘,๑๐, 

๑๑, ๑๒, ๑๓) ๒ (๑ – ๒) 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

๙ โครงการวัดผลและประเมินผล ๑,๒ 
๑ 

(๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), 
๒ (๑) 

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑ โครงการสาธารณูปโภค ๓ ๙ (๒) ,๑๐ (๑ - ๒) นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๒ โครงการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ๓ ๑๐ (๑ – ๒) นางสาวณฐมล  กำลังมาก 
๓ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๓ ๓ ( ๒ ) นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 
๔ โครงการบริหารอาหารกลางวัน ๓ ๓ (๒) นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๕ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๓ ๑๐ (๓ – ๔) นายเอกชัย  คำทอง 

๖ 
โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๑๐ ( ๑ – ๕) นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๗ 
โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

๓ ๗ (๒ – ๖), ๘ (๑ – ๓) 
นายธนากร  โชคเจริญนพ

คุณ 

๘ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ ๗ ( ๒ – ๖), ๘ (๑ – ๓) นายเกรียงไกร  วาปีเน 

๙ โครงการร้านสวัสดิการในโรงเรียน ๓ ๙ (๒) ,๑๐ (๒) นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๑๐ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๓ 
๘ (๑ – ๓), ๙ (๑ – ๒), 

๑๐ (๑ – ๕) 
ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส 

๑๑ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

๓ ๓ (๑ – ๔) นางสาวกนกพร นนท์ศิริ 

๑๒ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

๓ ๓ (๓ – ๔ ) นายสัมฤทธิ์  พาศรี 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาครูและ บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๑ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔ ๔ (๑ – ๔) นายเอกชัย  คำทอง 
๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพบุคลากร ๔ ๑๑ (๑ – ๗) นายสุรศักดิ ์ ทองแท้ 

๓ 
โครงการสรรหาเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา
ช่ัวคราว 

๔ ๑๑ (๑ – ๗) นางสาวณฐมล  กำลังมาก 

๔ โครงการนิเทศภายในและวิจัยในช้ันเรียน ๔ ๑๑ (๑ – ๗) นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
สอดคล้อง เป้าหมาย 

หัวหน้าโครงการ 
กลยุทธ์ที่ (ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 

๑ 
โครงการสำรองเพื่อตอบสนองนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสู่
เปล่ียนแปลง(รัฐบาล) 

๕ ๑๒ (๑ – ๓), ๑๓ (๑ – ๔) นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 

๒ โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศ ๕ ๑๒ ( ๑ – ๓ ), ๑๓ (๑ - ๔) 
นายธนากร  โชคเจริญนพ

คุณ 

๓ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยโรงเรียนเป็น
ฐาน สารสัมพันธ์บ้าน ชุมชน 

๕ ๑๒ ( ๑ ) นางสาวอัณชญา  พวงแสง 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  
๑ โครงการวันสำคัญ ๖ ๑๔ (๑ – ๑๑) ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักด์ิ  ศรีใส 

๒ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ 

๖ ๑๔ (๑ – ๑๑) ว่าท่ี ร.ต.ดำรงศักดิ์  ยืนยง 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ     โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงาน     บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงไกร  วาปีเน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
       ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้
เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ 
๒.๒. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
  

๓.เป้าหมาย 
        ๓.๑  เชิงปริมาณ(ผลผลิต) 
  ๑.คณะครู  บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ได้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ๙๕ 
  ๒.บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกนัประหยัดการใช้วัสดุและเก็บรักษาครุภัณฑ์ให้อย่างน้อย
ร้อยละ๙๕ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ(ผลลัพธ์) 
  ๑.โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ 
  ๒.คณะครู  บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริการภายในโรงเรียนอยา่งเพียงพอ 
  ๓.บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถงึความประหยัดในการใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า  
 

๔. วิธีดำเนินการ 
      - กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ  
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
๑.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒.ประชุม
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            นายเกรียงไกร 

๔.นิเทศ  ติดตาม  
กำกับ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๕.ประเมินผล             นายเกรียงไกร 
๖.รายการผล             นายเกรียงไกร 
              
 
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
       จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.งบประมาณ 

๖.๑   เงินอุดหนุนรายหัว     ๓๐,๐๐๐ บาท 
๖.๒   เงินรายได้สถานศึกษา        -            บาท 
๖.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -            บาท 
๖.๔   อื่นๆ     
 รวมงบประมาณท่ีได้รับ    ๓๐,๐๐๐  บาท 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๑๐.๒ นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
๑๐.๓ นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๑๐.๔ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๑๐.๕ นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๑๐.๖ นายประสิทธิ์  หะขุนทด  
๑๐.๗ นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
๑๐.๘ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๑๐.๙ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
 
 

 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายเกรียงไกร  วาปีเน)                                   นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน     บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
สถานศึกษา ท่ีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่
สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  
มีการวางแผนการดำเนินงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านทักษะกิจกรรมประจำวัน ในการคัดแยกขยะ การจัดเก็บ
ขยะ และแนวการคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเกมต่าง ๆ สู่การสร้างผลงานจากการแยกขยะ 
           ๒.๒ เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  สามารถสร้างผลงาน
บูรณาการทางการเกษตร สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะตามหลัก ๓R สามารถนำมาใช้จริงและขยายผลสู่
การโชว์ผลงานตามงานต่าง ๆ และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ร้านค้านวัตกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
อย่างยั่งยืน   
๓. เป้าหมาย 
           ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ร้อยละ ๑๐๐ 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๓.๒.๑ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  สามารถสร้าง
ผลงานบูรณาการทางการเกษตร สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะตามหลัก ๓R  สามารถนำมาใช้จริงและ
ขยายผลสู่การโชว์ผลงานตามงานต่าง ๆ และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ร้านค้านวัตกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ อย่างยั่งยืน   
                     ๓.๒.๒ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  มีระบบการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 
๔. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้  
           ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
                     ๔.๑.๑ สำรวจสถานท่ี ข้อมูล ปัญหาการดำเนินงานในโรงเรียนเพื่อจัดทำเป็นธนาคารขยะ  จุด
วางถังคัดแยกขยะตามอาคารเรียนและในอาคารเรียนทุกสายช้ัน 
                     ๔.๑.๒ ประชุมคณะครู เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
                     ๔.๑.๓ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
           ๔.๒ ขั้นตอนดำเนินงาน 
                     ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
                     ๔.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกันวางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
                     ๔.๒.๓ ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
                              - กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
                              - โครงการอบรมการจัดการขยะ ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์  
                                ประชาสรรค์) 
                              - กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์ กินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร 
                              - กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ กระดาษรีไซเคิล กิจกรรตลาด 
                                นัดสินค้ามือสอง ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้) 
                              - กิจกรรมธนาคารขยะ (คัดแยกขยะแล้วมาช่ังน้ำหนัก จดบันทึกรวบรวมเก็บไว้ที่  
                                ธนาคารขยะ เพื่อให้ร้านมารับซื้อต่อไป) 
            ๔.๓ ขั้นสรุปและรายงาน 
                      ๔.๓.๑ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                      ๔.๓.๒ สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน  
 
๕. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท) 
            ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว      ๒๐,๐๐๐ บาท 
            ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา        -    บาท 
            ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา         -        บาท 
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๖. กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ จัดสร้างธนาคารขยะ ๒ โรง - ๑๑,๗๕๐ -   
๒ โครงการอบรมการจัดการ 

ขยะ(ครู บุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคน รวม ๓๐ คน) 
- ค่าอาหารว่าง ๓๐ x 
๒๕ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ x 
๕๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ป้าย/ตกแต่งสถานท่ี 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 

๗๕๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๓ - ป้ายไวนิล กิจกรรม 
ตลาดนัดสินค้ามือสอง 

- ๕๐๐ -   

รวมทั้งส้ิน - ๒๐,๐๐๐ -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
๗. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม ่และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ๑. การสังเกตพฤติกรรม 
๒. สังเกตปริมาณขยะ 

๒. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มี
ระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๓. โรงเรียนมีธนาคารขยะ ๒ หลัง ๑. แบบรายงาน ๑. แบบตรวจรับงาน 
 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่และ
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
          ๗.๒ ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๒ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๑๐.๓ นายเอกชัย คำทอง 
๑๐.๔ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๑๐.๕ นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสีลา 
๑๐.๖ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
 
 
 

 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส)                                (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู ผู้ช่วย                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

....................................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรัฐเขตต์   หิรัญ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๓ ,๕ ,๘ ,๑๐) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันเป็นยุคโลกท่ีไร้พรมแดน หรือยุคโลกข้อมูลข่าวสารนักเรียนหรือผู้ใช้บริการท่ัวไปจำเป็นต้องใช้
สารสนเทศตลอดเวลา ห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาต่างๆ ท่ีสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรีห้องสมุดถือเป็น
หัวใจท่ีสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ และสนใจเรียน
ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าด้านการศึกษาและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าแล้ว ยังเป็นท่ีผ่อนคลายและแหล่งนันทนาการระหว่างพักซึ่งบรรยากาศและ
ภูมิทัศน์ในห้องสมุดมีส่วนประกอบท่ีจูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการ 
 ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สามารถสืบค้นได้ด้วยระบบ  
เทคโนโลยี และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับภาวะสังคมให้ไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิตมีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและ
เกิดนิสัยรักการอ่าน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน บุคลากร และชุมชน มีแหล่งศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
อย่างหลากหลาย 
 ๒.๒  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้ห้องสมุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๔  เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาติดต้ังในห้องสมุดให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 ๒.๕  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ จากการนำข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่านำไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑   ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดเป็นแห่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
  ๓.๑.๒  นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๓  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลัก 
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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  ๓.๑.๔  นักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้น
   ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  
๓.๒   ด้านคณุภาพ 

๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓.๒.๒  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ 
๓.๒.๓  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร ชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
๓.๒.๔  นักเรียน บุคลากร และชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
๔.  วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  ประชุมช้ีแจงโครงการ 
 ๔.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินโครงการ 
 ๔.๓  ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
 ๔.๔  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

๔.๔.๑  กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต 
  -  จัดตกแต่งปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุดและการให้บริการ 
๔.๔.๒  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
  -  ดูแลห้องสมุด ๓ คนต่อวัน 
  -  ดูแลจัดเก็บหนังสือ ๒ คนต่อวัน 
  -  อบรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านให้มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุดและ 
  การใช้โปรแกรมห้องสมุด 
๔.๔.๓  กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
  -  หลากหลายป้ายนิเทศ (ตลอดปีการศึกษา) 
  -  แนะนำหนังสือใหม่ 
  -  ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
๔.๔.๔  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
๔.๔.๕  กิจกรรมสุดยอดนักอ่านประจำเดือน 
๔.๔.๖  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
๔.๔.๗  กิจกรรมค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

 ๔.๕  นิเทศติดตามกำกับการดำเนินการโครงการ 
 ๔.๖  ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
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๕.  ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จะจัดทำกิจกรรม) 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ กรกฎาคม  ผู้บริหาร 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ พฤษภาคม  ผู้บริหาร 
๓.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน พฤษภาคม  นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๔.  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

๔.๑  กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต 
๔.๒  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
๔.๓  กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน 

-  แนะนำหนังสือใหม่ 
-  หลากหลายป้ายนิเทศ 
-  ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

๔.๔  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
๔.๕  สุดยอดนักอ่านประจำเดือน 
๔.๖  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
๔.๗  กิจกรรมกิจกรรมค้นคว้าทาง    

อินเทอร์เน็ต 

 
ตลอดปีการศึกษา 

พฤษภาคม 
ตลอดปีการศึกษา 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 

 
คณะทำงาน, 

ยุวบรรณารักษ์ 
ยุวบรรณารักษ์ 
หัวหน้าและ
คณะทำงาน 

๕.  นิเทศติดตามกำกับการดำเนินการโครงการ ตลอดปีการศึกษา  ผู้บริหาร 
๖.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   
 
๖.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑.  ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด 
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้และ
ข้อมูลต่าง ๆ ท้ังจากหนังสือและอินเตอร์เน็ตและมีนิสัยรักการอ่าน 
๓.  ร้อยละ ๘๐ มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ในการ
ดำเนินโครงการ 

๑.  สถิติ 
 
๒.  สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

๑.  แบบประเมิน 
 
๒.  แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.งบประมาณที่ใช้ 

๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว      ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา          -  บาท 
๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น          -  บาท 
๗.๔  อื่นๆ         

รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๐,๐๐๐  บาท 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด  

 ๘.๒  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น 
 ๘.๓  นักเรียน บุคลากรและชุมชนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่าง
หลากหลาย 
 ๘.๔  โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศในการศึกษาค้นคว้าและใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ นายรัฐเขตต์   หิรัญ 
๑๐.๒ นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
๑๐.๓ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๑๐.๔ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๑๐.๕ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๑๐.๖ นางสาวอัณชญา  พวงแสง  
๑๐.๗ นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๑๐.๘ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๑๐.๙ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
 
 
 

 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายรัฐเขตต์    หิรัญ)                                  (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 

...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ     การบริหารหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
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ท้องถิ่น 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรัฐเขตต์   หิรัญ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑ – ๑๒), ๒ (๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีเป้าหมายในปี 
๒๕๖๔ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก ๓ ประการคือ ๑) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย ๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ในการนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักส่ีประการคือ ๑) เพิ่มขีดความสามารถใน
การเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในแต่ละช่วงวัย ๒) เน้นกระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การนำจุดเน้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ๓) 
สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ ๔) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหารและการปรับปรุง
หลัก พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการจัดการเรียนรู้จากจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษ 
ท่ีสอง  

๒.๒    เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๓    เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.๔    เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.๕    เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.๖    เพื่อให้ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๗   เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
๒.๘  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา 
๒.๙   เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒.๑๐   สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
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๒.๑๑  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน และสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       
๓.เป้าหมาย 
        ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

๓.๑.๒  ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 

 ๓.๑.๓  ครูใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตาม 
หลักสูตรการศึกษามีการจัดรายวิชาท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

 ๓.๑.๔  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พึงพอใจในการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ ๘๐ 
           ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓.๒.๒ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓.๒.๓ ครูใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตาม 
หลักสูตรการศึกษามีการจัดรายวิชาท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  

๔. วิธีดำเนินการ 
     ๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 
                ๔.๑.๑  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
  ๔.๑.๒  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑.๓ แต่งต้ังและมอบหมายแผนการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 
  ๔.๒.๒ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำแบบประเมิน 
  ๔.๒.๓  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
  ๔.๒.๔  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐาน ตัวชี้วัด หน่วยการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผล บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติม 
   - การพัฒนาหลักสูตร การติดตามวัดผลประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรสถานศึกษาท้องถิ่น 
   -    การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     -    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
   -    การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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  ๔.๒.๕  จัดพิมพ์ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฉบบัปรับปรุง 
  ๔.๒.๖  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๔.๒.๗  ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
           ๔.๓ ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
  ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน 
  ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
  ๔.๓.๓ สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
 ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
  ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
  ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ๔.๔.๓ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  ๔.๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๕ สรุปรายงานโครงการ 
  ๔.๔.๖ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๗ นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการวางแผน (P) 
๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่าน
มา 
๒  ช้ีแจงคณะครูเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น 
๓ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนร่วมกับคณะครู 
- จัดทำโครงการ 
- นำเสนอโครงการ 
 
 
 

๑ – ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
๑.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางหลักสูต
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นจัดทำแบบ
ประเมิน 
๓.ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
๔.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาสาระ

๑-๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน      
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
นายประสิทธ์ิ  หะขุนทด 
นายสัมฤทธิ์ พาศรี              
นายเอกชัย คำทอง                          
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คำอธิบายรายวิชา มาตรฐาน ตัวชี้วัด หน่วยการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผล บูรณาการหลักสูตร
สถานศึกษาเพิ่มเติม 
๕.จัดพิมพ์ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 
๖.นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๗. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

นายเกรียงไกร วาปีเน 
ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักด์ิ ยืนยง 
นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
๑. นิเทศกำกับดูแล 
๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
- ก่อนดำเนินงานโครงการ 
- ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
- หลังส้ินสุดโครงการ 
๓.สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน      
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
นายประสิทธ์ิ  หะขุนทด 
นายสัมฤทธ์ิ พาศรี                          
นายเอกชัย คำทอง                          
นายเกรียงไกร วาปีเน 
ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักด์ิ ยืนยง 
นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
๑.นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
๒.พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
๓.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
๔. สรุปรายงานโครงการ 
๕.จัดทำรูปเล่มนำเสนอหัวหน้างานและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม ่

๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
นายประสิทธ์ิ  หะขุนทด 
นายสัมฤทธ์ิ พาศรี                            
นายเอกชัย คำทอง                          
นายเกรียงไกร วาปีเน 
ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักด์ิ ยืนยง 
นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
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๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
ร้อยละของผู้บริห ารสถาน ศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นและการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 
- สอบถาม  สัมภาษณ์ 

- แบบตรวจสอบ 
- แบบสำรวจ 

-ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีวิเคราะห์
หลักสูตร และนำไปใช้ในการเรียนการสอน 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
- สำรวจ  ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

-หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
- สำรวจ  ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระและผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

- สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ - แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ 

- ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พึงพอใจ
ในการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน  

- สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ - แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.งบประมาณ 

๗.๑   เงินอุดหนุนรายหัว ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.๒   เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท 
๗.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น      - บาท 
๗.๔   อื่นๆ     
รวมงบประมาณท่ีได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑    ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้จากจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๘.๒    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๘.๓    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๘.๓    ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๘.๕    ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
๘.๖    ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘.๗   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
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๘.๘   ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 

๘.๙   สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๘.๑๐   สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
๘.๑๑  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
 ๙.๒ นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
 ๙.๓ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
 ๙.๔ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
 ๙.๕ นายสัมฤทธิ์ พาศรี                     
 ๙.๖ นายเอกชัย คำทอง                                
 ๙.๗ นายเกรียงไกร วาปีเน 
 ๙.๘ ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ยืนยง 
 ๙.๙ นางสาวกนกพร  นนท์ศิร ิ
 ๙.๑๐ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
 ๙.๑๑ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
                       
 
 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายรัฐเขตต์    หิรัญ)                                  (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

....................................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ    พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), ๒ (๑) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เด็กควรได้เรียนปนเล่นไป
พร้อม ๆ กัน ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ควรกำหนดเรื่องท่ีควรช้ีนำฝึกฝนให้นักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษ ให้ใช้ความสามารถนั้นสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโครงการท่ีรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
ตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถไม่มีขีดจำกัด ด้วยกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ การจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และมีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อค้นหานักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเข้า
แข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นการสอนโดยใช้โครงงาน ใช้หน่วยการเรียน Backward Design ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเป็นหัวใจของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ  
        ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง   

๒.๒ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๓ เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ  เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อไปแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
        ๒.๔ เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
 ๒.๕ เพื่อฝึกความมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหลัก  
 ๒.๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรแีละกีฬา 
 ๒.๗ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาในการส่ือสารได้ท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๒.๘ เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีประสบความสำเร็จใน
การจัดการศึกษา มาแสดงนิทรรศการ 
 ๒.๙ เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรปูแบบการจัดนิทรรศการและให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสเข้ามาช่ืนชมผลงานของครูและนักเรียน 
 ๒.๑๐ เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
๓.เป้าหมาย  



79 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

        ๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สามารถเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่าง ๆด้วยการ

ทำโครงงานได้ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๒  ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น วิธีสอนด้วยโครงงาน การสอนด้วยวิธี Backward 

Design การสอนแบบสืบเสาะ ฯลฯ 
 ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจัดให้ เพื่อใช้แสดง

ความสามารถในด้านต่างๆ รายสาระ 
  ๓.๑.๔  คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความถนัด เพื่อส่งเข้า
แข่งขันในระดับต่างๆท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือภาคการศึกษา 
  ๓.๑.๕  ครูและนักเรียนของโรงเรียนร้อยละ ๙๐ นำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัด
นิทรรศการและผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามาช่ืนชมผลงานของครูและนักเรียน 
 
           ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน 
๓.๒.๒ นักเรียนนำโครงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ และนำเสนอด้วยความเข้าใจและ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๒.๓ จัดนิทรรศการโครงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนำโครงงานท่ีจัดทำเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
๓.๒.๔ เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

โครงงานและกระบวนการสอนอื่นๆ ด้วยความประจักษ์และถา่ยทอดสู่ผู้อื่นได้ 
  ๓.๒.๕  เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และนำผลการประเมินมาพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 
๔. วิธีดำเนินการ 
     ๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 
                 ๔.๑.๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
      ๔.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนร่วมกับคณะครู 
   ๔.๑.๓ จัดทำ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
   ๔.๑.๔ มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
   ๔.๒.๑ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบงาน 
   ๔.๒.๒ประชุมคณะครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กำหนดตารางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมต่างๆสนับสนุน
ดังต่อไปนี ้

-  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-   กิจกรรมวันภาษาไทย 
-  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

    -    กิจกรรมเปิดบ้าน open house สธก. 
-   กิจกรรมวันลอยกระทง 
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-   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี 
    -   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
    -   จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
           ๔.๓ ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
   ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล 
   ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
   ๔.๓.๓ สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
           ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
   ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
   ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 
   ๔.๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
   ๔.๔.๔ สรุปรายงานโครงการ 
   ๔.๔.๕ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๔.๔.๖ นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

รายการ/กิจกรรมสำคัญ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการวางแผน (P) 
๑.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
๒.วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนร่วมกับคณะครู 
๓. จัดทำ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
๔. มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

๒๒ – ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
.ประชุมคณะครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กำหนดตารางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวชิาการ
โดยมีกิจกรรมต่างๆสนับสนุนดังต่อไปนี ้
- การสอนแบบโครงาน 
- การสอนแบบ Backward Design 
- การสอนแบบบูรณาการ 
- กิจกรรมชมนุม 

 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -  
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
นายรัฐเขตต์         หิรัญ 
ว่าท่ีร.ต.ทรงศักดิ์   ศรีใส 
นายประสิทธิ์        หะขุนทด 
นางสาวณฐมน      กำลังมาก  
นางสาวอิสรา       บุญเต็ม 
นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
นายเกรียงไกร      วาปีเน 
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- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเปิดบ้าน open house สธก. 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
- จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

ว่าท่ีร.ต.ดำรงศักดิ์  ยืนยง 
นายเอกชัย          คำทอง 
นางศิริรัตน์          นิยะมานนท์ 
นางสาวกนกพร   นนท์ศิร ิ
 
 
 

ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
๑. นิเทศกำกับดูแล 
๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
- ก่อนดำเนินงานโครงการ 
- ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
- หลังส้ินสุดโครงการ 
๓.สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
งาน 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
๑.นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
๒.พัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากกมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
๓.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
๔. สรุปรายงานโครงการ 
๕.จัดทำรูปเล่มนำเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๖.นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 

๓ เมษายน ๒๕๖๕  

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิด
เอ ง  ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ 
ให้กับตนเองได้   

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
สำรวจ 

- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสำรวจ 

-ครูมีเทคนิควิธีการสอนท่ีสอนท่ีหลากหลาย - ประเมิน 
ตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมิน 
- แบบตรวจสอบรายการ 

-นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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๗. งบประมาณ 
๖.๑   เงินอุดหนุนรายหัว      ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๖.๒   เงินรายได้สถานศึกษา          -  บาท 
๖.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น                    บาท 
๖.๔   อื่นๆ     
 รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ได้ตัวแทนนักเรียนท่ีมีความสามารถสูงจากการร่วมกิจกรรมท่ีจัดตามวาระ เพื่อฝึกฝนและเข้าแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูนำเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน        
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

๙.๑  นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
๙.๒  นายรัฐเขตต์         หิรัญ 
๙.๓  ว่าท่ีร.ต.ทรงศักดิ์    ศรีใส 
๙.๔  นายประสิทธิ์        หะขุนทด 
๙.๕  นางสาวณฐมน      กำลังมาก  
๙.๖  นางสาวอิสรา       บุญเต็ม 
๙.๗  นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๙.๘  นายเกรียงไกร       วาปีเน 
๙.๙  ว่าท่ีร.ต.ดำรงศักดิ์   ยืนยง 
๙.๑๐  นายเอกชัย         คำทอง 
๙.๑๑  นางศิริรัตน์         นิยะมานนท์ 
๙.๑๒  นางสาวกนกพร   นนท์ศิริ 

 
 
 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์)                              (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

....................................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬา 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงไกร  วาปีเน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๒), ๒ (๓), ๓ (๑ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  มีวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น  ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพท่ีดี ดังคำกล่าวท่ีว่า "The 
sound is in the sound body สุขภาพจิตท่ีแจ่มใส มีอยู่ ในสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง"  ประกอบกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๘ กำหนดว่าสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา   

ดังนั้น โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬาเป็นโครงการใหม่ขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มี
ทักษะทางด้านกีฬา มีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเล่ียงยาเสพติด ส่งเสริมผู้เรียนให้
รู้จักกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพื่อใหน้ักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็น 
      ตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 
๒.๒ เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิด  
      ประโยชน์ 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ    
๒.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์   
      สติปัญญาและมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามเพศ และวัย                   

 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ด้านปริมาณ 
            ๓.๑.๑  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
                            (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
            ๓.๑.๒  นกัเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
            ๓.๑.๓  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
           ๓.๒.๑ นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย  มารยาท  ความสามัคคี  มีความสุขสนุกสนาน 
และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนำทักษะด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๓.๒.๒  นักเรียนมีทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อนำไปแข่งขันในระดับต่างๆได้ 
๔. วิธีการดำเนินการ 

๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  
-ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ   
-นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 

๑) กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองบางเสาธง 
๒) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
๓) กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา 

๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

๔.๔ ปรับปรุง (Act)  
-ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

 
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ  (ระบุวัน / เดือน / ป ีที่จะจัดทำกิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
บางเสาธง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑ กรกฎาคม - ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๓๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
นายสนิท  ภูจอมขำ 

๒. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเฟื่องฟ้าเกมส์ 
 

๑ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
 

นายเกรียงไกร  วาปีเน 
นายสนิท  ภูจอมขำ 

๓. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา 
 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 – ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
นายสนิท  ภูจอมขำ 

๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- นายเกรียงไกร  วาปีเน 
นายสนิท  ภูจอมขำ 
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๖. การวัดผลและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

๑. นักเรียนมีความช่ืนชมและเข้าร่วมกิจกรรม   - สอบถาม - แบบสอบถาม 
๒. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย     
    รู้รักสามัคคี 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
     รู้จักหน้าท่ีของตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม 
     และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์          
๔. นักเรียนได้ร่วมแสดงออกในกิจกรรมอย่าง   
    สร้างสรรค์ และหลากหลาย 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 

๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจ    
    ในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- สอบถาม - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

  
๗.งบประมาณทีใ่ช ้  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว          ๕๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา                 -   บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น         -   บาท 
๗.๔ อื่น ๆ                    -   บาท 

     รวมงบประมาณที่ได้รับ                   ๕๐,๐๐๐           บาท 
 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 
 ๘.๒ นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
 ๘.๓ นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๘.๔ นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง และเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 ๘.๕ นักเรียนมีความรักความสามัคคี  และได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
             ๘.๖ นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายเกรียงไกร   วาปีเน 
๙.๒ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๓ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๙.๔ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๙.๕ นางสาวกนกพร  นนท์ศิร ิ
๙.๖ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๗ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๘ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๙.๙ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๙.๑๐ นายสนิท  ภูจอมขำ 

 
 
 
 
 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายเกรียงไกร   วาปีเน)                                (นายสุรศักดิ ์   ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 

...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑ , ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓,๔,๖,๘,๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓) ๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล  
 ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  มาตรา ๒๔(๓) นั้นได้กำหนดให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองตอบเป้าหมายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ซึ่งโรงเรียนถือว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติได้ ทำ
เป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการและการปฏิบัติจริง เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละช่วงช้ัน นักเรียน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการเครือข่ายแห่งความรู้การท่ีจะดำเนินการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ได้ผลผลิตท่ีดีและ
มีคุณภาพตามบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นนับว่าเป็นการท่ีสำคัญยิ่งสำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่ งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลาย
หน่วยงานท่ีจะต้องร่วมมือกันหาแนวทาวในการจัดการศึกษาเพื่ อให้บรรลุแห่งวัตถุประสงค์และสอดรับกับ
เจตนารมณ์ดังกล่าว 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการและการปฏิบัติจริง 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ๒.๔ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 ๒.๕ เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   NT / O-net ของโรงเรียนให้สูงขึน้ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
  ๓.๑.๒ นักเรียน ป. ๓ – ป. ๖ มีการทดสอบระดับชาติรายสาระกลุ่มการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิด 

เป็นร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเนื้อหาวิชาตลอดจนทักษะทางวิชาการ 
๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาสามรถพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการ 

สอนแบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

๔. การดำเนินการ 
๔.๑ ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 ๔.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โครงการและแจ้งคณะครูให้ทราบ 
 ๔.๓ ประชุมกำหนดแนวทาง 
 ๔.๔ ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 ๔.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  - สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  - สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  - สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
๔.๘ ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ   
 

กิจกรรม ระยะเวลาใน 
การดำเนินกิจกรรม 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
และคณะครูให้ทราบ 
๒.ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ผู้บริหาร, 
ครูประจำกลุ่มสาระ 

 

๒.๑สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะ 
ทางภาษาไทย (ภายนอก) 
ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 
- อ่านเขียนคำพื้นฐาน 
- นำเสนอภาษาไทยวันละคำ 
- สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียน 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  (ต่อ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลาใน 
การดำเนินกิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- คณิตคิดเร็ว / ท่องสูตรคูณ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
คณิตศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

๒๒ – ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 

๒.๓  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 

๒๒–๒๖ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 

๒.๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมในโครงการวันสำคัญ 
- กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมโครงงานอาเซียนศึกษา 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ(ต่อ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มสีประจำโรงเรียน 
- ทดสอบสมรรถภาพ 
- โครงงานพลศึกษา 
- กิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
- กิจกรรมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมสุข
ศึกษาและพลศึกษา(ภายนอก) 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๒๕๖๔  
– 

ม.ค. ๒๕๖๕ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายเกรียงไกร  วาปีเน 
, คณะกรรมการครูประจำ 
กลุ่มสาระ 

 

๒.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง (ดนตรี , นาฏศิลป์ , 
นักร้อง) 
- พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 
- ดุริยางค์ตอนเช้า 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์(ภายนอก) 

ส.ค.  ๒๕๖๔ - 
เม.ย.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง ,
คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 

 
 

๒.๗ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
- โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- แข่งขันทักษะการงานอาชีพ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมการงาน
อาชีพ(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔- 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายเอกชัย  คำทอง ,
คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ(ต่อ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๘ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม Speak English on 
Tuesday 
- กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทาง
ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
- กิจกรรมวันสำคัญเจ้าของ 
Chirstmasday 
-นำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ - 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 

นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 
 

 

๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๑๐ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/จัดค่ายทางวิชาการ/
ส่งเสริมการแข่งขันน.ร.ระดับเขต, 
ภาค,ประเทศประเมินผลและสรุป
รายงานผล 

ก.พ. ๒๕๖๕  - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
คณะครูโรงเรียนวัดเสาธง
กลาง 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๓-ป.๖  เข้าค่าย  
    วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
    ทางการเรียน 
๒. นักเรียนมีความเข้าใจใน 
    เนื้อหาวิชาตลอดจนมีทักษะ 
    ทางวิชาการ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนสูงขึ้น 
๔. ครูสามารถพัฒนาการเรียนการ  
    สอนและมีทักษะการสอนแบบ 
    บูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

- การสำรวจข้อมูล 
 
 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
- การรายงานผลการสอบ 
  ความรู้พื้นฐานระดับชาติ 
- การจัดทำแผนการจัดการ 
   เรียนรู้ 

- แบบสำรวจแบบบันทึก 
  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
 
- แบบรายงานผลการสอบความรู้ 
  พื้นฐานระดับชาติ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๗. งบประมาณ 
 ๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว    ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
 ๗.๒ เงินรายได้จากสถานศึกษา        -   บาท 
 ๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -           บาท 
 ๗.๔ อื่นๆ          -          บาท 

รวมทั้งสิ้น   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับการพฒันาทางด้านวิชาการ ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้ตามเกณฑ์ 
 ๘.๒ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๘.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขึ้น 
 ๘.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ   NT / O-net  สูงขึ้น 
 
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
๑๐.๒ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๑๐.๓ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๑๐.๔ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๑๐.๕ นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
๑๐.๖ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๑๐.๗ ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๑๐.๘ นายเอกชัย  คำทอง 
๑๐.๙ ว่าท่ีร้อยตรี ทรงศักดิ์  ศรีใส 
๑๐.๑๐ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

 
 
 
...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายประสิทธิ์   หะขุนทด)                               (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

....................................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ    วัดผลและประเมินผล 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), ๒ (๑) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูผู้สอน ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะ 
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  การทดสอบกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและใช้
วิธีการ ท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง  การจัดทำข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อแสดงความสำเรจ็ทางการศึกษาของผู้เรียน   
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ได้ตามเป้าหมาย 
๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑  เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒ เพื่อให้ครูนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผลประเมินผลและการทำเอกสารการวัดผลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๒.๓ เพื่อติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๒.๔ เพื่อจัดทำ จัดเก็บ และให้บริการด้านเอกสารการวัดผล ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑. ครูทุกคนสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้                       
๓.๑.๒. ครูทุกคนนำเครื่องมือวัดผลประเมินผลไปใช้ในการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้
๓.๑.๓. นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๓.๑.๔.  มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง 

 
๓.๒  ด้านคณุภาพ 

 ๓.๒.๑ ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๑ ครูสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผลประเมินผลและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.๒.๒ ครูสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ 

จัดทำเอกสารการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๔ โรงเรียนสามารถให้บริการด้านเอกสารการวัดผลได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 
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 ๓.๒.๕ โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
๔. วิธีดำเนินการ 

๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 
  ๔.๑.๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
  ๔.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนร่วมกับคณะครู 
  ๔.๑.๓ จัดทำโครงการ 
  ๔.๑.๔ นำเสนอโครงการ 

๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบงาน 
  ๔.๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- วางแผนสร้างเครื่องมือประเมินผลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ตรวจสอบเครื่องมือ  ปรับปรุง  แก้ไข 
- นำเครื่องมือไปใช้ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
- จัดทำรายงานผล 
-จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 

 ๔.๓ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
  ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล 
  ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
  ๔.๓.๓ สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
 ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
  ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
  ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  ๔.๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๔ สรุปรายงานโครงการ 
  ๔.๔.๕นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๖นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑  ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ทุกช้ันเรียน และเตรียมเอกสาร
ประจำช้ัน , เอกสารประจำตัวนักเรียน 

๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ นางสาวกัลย์ชญา  
ผารัตน์ 

๒. วางแผนสร้างเครื่องมือประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และตรวจสอบเครื่องมือ 
ปรับปรุง  แก้ไข 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕,๐๐๐ คณะคร ู

๓. นำเครื่องมือไปใช้ประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและจัดทำ
รายงานผล 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะคร ู

๔.  จัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะทำงาน 

๕.  นิเทศ ติดตามรายงานผล พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะทำงาน 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
๑.เครื่องมือวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจเครื่องมือ แบบตรวจเครื่องมือ 
๒. มีการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
อย่างถูกต้อง หลากหลาย 

แบบนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๓.  ครูจัดทำหลักฐานผลการประเมิน
นักเรียนได้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๔.  สามารถจัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลได้
ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินผล 

๕.บุคลากรมีความพึงพอใจในงานวัดผลและ
ประเมินผล 

สำรวจ แบบสอบถาม 

 
๗.งบประมาณที่ใช้ 

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว        ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     - บาท 
๗.๔ อื่นๆ         

รวมงบประมาณท่ีได้รับ       ๑๐,๐๐๐ บาท 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๘.๒ ครูนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดและประเมินผลนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๘.๓ โรงเรียนสามารถจัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ        
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
๙.๒ นางสาวกนกพร นนท์ศิริ 
๙.๓ นางศิริรัตน ์  นิยะมานนท์ 
๙.๔ นางสาวนาทลัดดา    นันทะเสน 
๙.๕ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
๙.๖ นางสาวศิริพร นาคเนนัย 
๙.๗ นางสาวณฐมน กำลังมาก 
๙.๘ นางสาวกฤษฎารัตน์   บุญสีลา 
๙.๙ นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
๙.๑๐ นายรัฐเขตต์ หิรัญ 
๙.๑๑ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๙.๑๒ นายพีรวิชญ์      จะมือ 

 ๙.๑๓ นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
 
 
 
 

...........................................................ผู้เสนอโครงการ      .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์)                                      (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                      ครู คศ.๑                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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กลยุทธ์ที่ ๒  
พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ เรยีนรู้ตามแนวทางการจัดการ เรยีนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ 
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ชื่อโครงการ     โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงาน     บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงไกร  วาปีเน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
       ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้
เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ 
๒.๒. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
  

๓.เป้าหมาย 
        ๓.๑  เชิงปริมาณ(ผลผลิต) 
  ๑.คณะครู  บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจจัดซื้อจัดหาวัสดุครภุัณฑ์ได้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ๙๕ 
  ๒.บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกนัประหยัดการใช้วัสดุและเก็บรักษาครุภัณฑ์ให้อย่างน้อย
ร้อยละ๙๕ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ(ผลลัพธ์) 
  ๑.โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้อยา่งเพียงพอ 
  ๒.คณะครู  บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
การบริการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
  ๓.บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถงึความประหยัดในการใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า  
 

๔. วิธีดำเนินการ 
      - กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ  
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
๑.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒.ประชุม
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            นายเกรียงไกร 

๔.นิเทศ  ติดตาม  
กำกับ 

            ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๕.ประเมินผล             นายเกรียงไกร 
๖.รายการผล             นายเกรียงไกร 
              
 
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
       จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์   
๒. ประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.งบประมาณ 

๖.๑   เงินอุดหนุนรายหัว     ๓๐,๐๐๐ บาท 
๖.๒   เงินรายได้สถานศึกษา        -            บาท 
๖.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -            บาท 
๖.๔   อื่นๆ     
 รวมงบประมาณท่ีได้รับ    ๓๐,๐๐๐  บาท 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๑๐.๒ นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
๑๐.๓ นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๑๐.๔ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๑๐.๕ นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๑๐.๖ นายประสิทธิ์  หะขุนทด  
๑๐.๗ นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
๑๐.๘ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๑๐.๙ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายเกรียงไกร  วาปีเน)                                     (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                     ครู คศ.๑                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
    
 
 

..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน     บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘,๙,๑๐,๑๑ ,๑๒, ๑๓)๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
สถานศึกษา ท่ีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่
สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  
มีการวางแผนการดำเนินงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านทักษะกิจกรรมประจำวัน ในการคัดแยกขยะ การจัดเก็บ
ขยะ และแนวการคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเกมต่าง ๆ สู่การสร้างผลงานจากการแยกขยะ 
           ๒.๒ เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  สามารถสร้างผลงาน
บูรณาการทางการเกษตร สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะตามหลัก ๓R สามารถนำมาใช้จริงและขยายผลสู่
การโชว์ผลงานตามงานต่าง ๆ และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ร้านค้านวัตกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
อย่างยั่งยืน   
๓. เป้าหมาย 
           ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ร้อยละ ๑๐๐ 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๓.๒.๑ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  สามารถสร้าง
ผลงานบูรณาการทางการเกษตร สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะตามหลัก ๓R  สามารถนำมาใช้จริงและ
ขยายผลสู่การโชว์ผลงานตามงานต่าง ๆ และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ร้านค้านวัตกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ อย่างยั่งยืน   
                     ๓.๒.๒ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  มีระบบการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 
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๔. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้  
           ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
                     ๔.๑.๑ สำรวจสถานท่ี ข้อมูล ปัญหาการดำเนินงานในโรงเรียนเพื่อจัดทำเป็นธนาคารขยะ  จุด
วางถังคัดแยกขยะตามอาคารเรียนและในอาคารเรียนทุกสายช้ัน 
                     ๔.๑.๒ ประชุมคณะครู เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
                     ๔.๑.๓ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
           ๔.๒ ขั้นตอนดำเนินงาน 
                     ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
                     ๔.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกันวางแผนและแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
                     ๔.๒.๓ ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
                              - กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
                              - โครงการอบรมการจัดการขยะ ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์  
                                ประชาสรรค์) 
                              - กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์ กินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร 
                              - กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ กระดาษรีไซเคิล กิจกรรตลาด 
                                นัดสินค้ามือสอง ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้) 
                              - กิจกรรมธนาคารขยะ (คัดแยกขยะแล้วมาช่ังน้ำหนัก จดบันทึกรวบรวมเก็บไว้ที่  
                                ธนาคารขยะ เพื่อให้ร้านมารับซื้อต่อไป) 
            ๔.๓ ขั้นสรุปและรายงาน 
                      ๔.๓.๑ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                      ๔.๓.๒ สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน  
 
๕. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท) 
            ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว      ๒๐,๐๐๐ บาท 
            ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา        -    บาท 
            ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา         -        บาท 
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๖. กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ จัดสร้างธนาคารขยะ ๒ โรง - ๑๑,๗๕๐ -   
๒ โครงการอบรมการจัดการ 

ขยะ(ครู บุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคน รวม ๓๐ คน) 
- ค่าอาหารว่าง ๓๐ x 
๒๕ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ x 
๕๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ป้าย/ตกแต่งสถานท่ี 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 

๗๕๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๓ - ป้ายไวนิล กิจกรรม 
ตลาดนัดสินค้ามือสอง 

- ๕๐๐ -   

รวมทั้งส้ิน - ๒๐,๐๐๐ -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
๗. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ๑. การสังเกตพฤติกรรม 
๒. สังเกตปริมาณขยะ 

๒. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มี
ระบบการจัดการขยะอยา่งถูกวิธี 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๓. โรงเรียนมีธนาคารขยะ ๒ หลัง ๑. แบบรายงาน ๑. แบบตรวจรับงาน 
 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่และ
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
          ๗.๒ ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๒ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๑๐.๓ นายเอกชัย คำทอง 
๑๐.๔ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๑๐.๕ นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสีลา 
๑๐.๖ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส)                                  (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                     ครู ผู้ช่วย                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ ์   ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



106 

 

หน้า 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน     บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๐ (๒ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหา
ประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้ดำเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    
           ๒.๒ เพื่อสร้างองค์ความรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิผล ๓ ด้าน กล่าวคือ มีคุณธรรม
หาญกล้า นำจริยา สร้างปัญญาสู่สังคม  
๓. เป้าหมาย 
           ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ร้อยละ ๘๐  มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถขยายความรู้ในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๓.๒.๑ ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงทักษะพลังบวก สามารถดำรงตนอยู๋ในสังคมเป็น
คนดี และมีทักษะท่ีเช่ียวชาญในการพัฒนาชีวิตท่ีมั่นคง  
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๔. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้  
           ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
                     ๔.๑.๑ ศึกษาข้อมูล การดำเนินงานท้ังด้านองค์ความรู้ 
                     ๔.๑.๒ ประชุมคณะครู เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
                     ๔.๑.๓ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
           ๔.๒ ขั้นตอนดำเนินงาน 
                     ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
                     ๔.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
                     ๔.๒.๓ ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
                            - กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตให้เหมาะสมกับบริบทและการดำเนิน 

- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมเชิงทักษะ รายวิชาต่าง ๆ  
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมการสร้างผลงานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมแพร่ขยาย กระจายคนดีสู่สังคม 

            ๔.๓ ขั้นสรุปและรายงาน 
                      ๔.๓.๑ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                      ๔.๓.๒ สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน  
๕. งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐ บาท) 
            ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว      ๑๐,๐๐๐  บาท 
            ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา        -     บาท 
            ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา         -         บาท 
 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
ต้านทุจริต 

- ๑,๐๐๐ - 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๒ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 

- ๕,๐๐๐ -  

๓ กิจกรรมส่งเสริมการประกวด
นวัตกรรมการสร้างผลงาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- ๓,๐๐๐ -  

๔ กิจกรรมแพร่ขยาย กระจาย
คนดีสู่สังคม 

- ๑,๐๐๐ -  

รวมทั้งส้ิน - ๑๐,๐๐๐ -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
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๗. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ๑. การสังเกตพฤติกรรม 
๒. แบบสัมภาษณ์ 

๒. ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มี
ระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการ
เผยแพร่ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 

 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๒ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๑๐.๓ นายเกรียงไกร วาปีเน 
๑๐.๔ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๑๐.๕ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๑๐.๖ นายธนากร โชคเจริญพนคุณ 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส)                             (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู ผู้ช่วย                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

........................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนสีขาว 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๐ (๒ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนกำลังเป็นปัญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ทำให้ไร้อนาคตและทำให้สังคมมีปัญหา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศชาติท่ี
จะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอื่น ๆ ท่ีได้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอีกหลาย
เรื่องจนเป็นท่ีน่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการพนัน รวมไปถึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผล
ให้พฤติกรรมของเยาวชนเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนปัญหาการทะเลาะวิวาท อันก่อให้เกิดความ
เสียหายและความเดือดร้อนให้แก่คนท่ัวไปในสังคม 

          ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นได้รับการดูแลและป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสี
ขาวขึ้น เพื่อเป็นแนวดำเนินการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด การพนัน ส่ิงไม่เหมาะสมและการทะเลาะ
วิวาทท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  ตลอดจนวางแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือโดยระดมความร่วมมือจากบ้านและ
ชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

  
๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
      ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด       
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
      ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 

      ๒.๕ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 ๒.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน 

          ๒.๗ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับส่ือไม่เหมาะสมและการพนัน 

 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑. นักเรียนช้ันอนุบาล  ๒ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๓.๑.๒ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๐ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.๑.๓ โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืน ๑๐๐ % 
 
      ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๔. วิธีดำเนินการ 
๔.๑  วางแผนดำเนินงาน  (P) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดำเนินการงาน 

๔.๒  ดำเนินการ  ดำเนินการ  (D) 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- กำหนดกิจกรรม 

          - ดำเนินงานตามกิจกรรม 
๔.๓  การตรวจสอบ  (C) 
           - นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
๔.๔  การปรับปรุง    (A) 

           - สรุปและรายงานผลการจัดทำโครงการฯ 
 
๕.  งบประมาณในการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ . ประ ชุม ช้ีแจงน โยบายของโครงการ
โร ง เรี ย น สีข าว  แ ต่ ง ต้ั งคณ ะก รรมก าร
ดำเนินงานโรงเรียนสีขาว ผู้แทนครู  ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

 

 
 

นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
นางสาวจิราพร  กองเกิด 
นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
นายพีรวิชญ์  จะมือ 
นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
นายธนากร  เจริญโชคนพคุณ 

๒. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแกไ้ขยาเสพติด 
     - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
     - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

 

๓๐,๐๐๐ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
ครูประจำช้ันทุกช้ัน 

 
๖. การวัดและประเมินผล 
  

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๓. โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนสีขาว การเข้ารับการประเมิน ใบสมัคร เกียรติบัตร  
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นักเรียนช้ันอนุบาล  ๒ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓.๑.๒ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๐ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.๑.๓ โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืน ๑๐๐ % 
๗.งบประมาณ  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา     -  บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     -  บาท 
๗.๔ อื่น ๆ       -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ  ๕,๐๐๐ บาท 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
      ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด       
 ๓. นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
      ๔. บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน ส่ือไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 

      ๕. มีภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 ๖. นักเรียนได้มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

          ๗. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับส่ือไม่เหมาะสมและการพนัน 

 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
๑๐.๒ นางสาวจิราพร กองเกดิ 
๑๐.๓ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๑๐.๔ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๕ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
๑๐.๖ นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
๑๐.๗ นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
๑๐.๘ นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
๑๐.๙ นายธนากร  เจริญโชคนพคุณ 
 

 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน)                            (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครูผู้ช่วย                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๐ (๒ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

นักเรียน  คือ  ส่วนสำคัญ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดเสาธงกลาง มีความตระหนักใน
ความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแกน่ักเรียน  

ดังนั้นโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้าน
ปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และ             ยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ 
 ๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ท้ังด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 ๒.๔ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้
ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑  ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลางมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการความปลอดภัยรอบด้าน 

ในทุกกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและกิจกรรมท้ังหมด 
๓.๑.๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลางมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนบุคลากรและกิจกรรมท้ังหมด 
๓.๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 

๗๐ ของจำนวนกิจกรรมท้ังหมด 
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๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒๑ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  ๓.๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
  ๓.๒.๓ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๔.๓  ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและประชาสัมพันธ์จัดป้ายนิเทศและจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม 
 ๔.๔  นิเทศกำกับติดตาม 
 ๔.๕  ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. ประชุม ช้ีแจง วางแผน เม.ย. - พ.ค. 
๖๓-๖๔ 

- นายกิตติศักดิ ์ปัจจวงษ์ 

๒. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔ - ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ     
ดังนี ้

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

-กิจกรรมด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- 
นางสาวนฤมล ลาภประสพ 

-การประชาสัมพันธสงเสริมด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

๒,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ
นางสาวอัณชญา พวงแสง 

-นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา/แผนงานและ
งบประมาณ ดำเนินการดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

๑,๐๐๐ นายกิตติศักดิ ์ปัจจวงษ์ 
นายสุรศักดิ์ ทองแท้ 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

๒,๐๐๐ นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ 
นายสุรศักดิ์ ทองแท้ 

-กิจกรรมด้านสุขอนามัยและพยาบาล พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

๒,๐๐๐ นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
นางสาวณฐมน กำลังมาก 

นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสีลา 
-กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พ.ค. ๖๔- 

มี.ค.๖๕ 
๒,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 

 
-กิจกรรมธนาคารขยะ/โรงเรียนปลอดขยะ พ.ค. ๖๔- 

มี.ค.๖๕ 
- ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา 
นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 

-กิจกรรม Safeguard ในสถานศึกษา (ระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ) 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- นายเอกชัย คำทอง 
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-การจัดสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ในอาคารเรียน 
ห้องเรียน และพื้นท่ีกิจกรรมต่าง ๆ 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- นายเกรียงไกร วาปีเน 

-ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

๕,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
นายประสิทธิ์ หะขุนทด 

-ระบบน้ำด่ืมในสถานศึกษา พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- นายเอกชัย คำทอง 

-ระบบภาวะโภชนาการ และการดำเนินงานโรงอาหาร พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 

-ความปลอดภัยด้านสารเคมีในสถานศึกษา พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
นางสาวจิราพร  กองเกิด 

-การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึก พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

-กิจกรรมห้องสมุด พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

-ความปลอดภัยในการเดินทางในสถานศึกษา พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ - 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
นายเอกชัย คำทอง 

นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
-การสรา้งความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่าง
ชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐ 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ ์ศรีใส 
นายเกรียงไกร วาปีเน 

นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
๔.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ พ.ค. ๖๔- 

มี.ค.๖๕ 
 นายสุรศักดิ์ ทองแท้ 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๕. ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ ๑ มี.ค.๖๕ ๓,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

 
 
๖.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

๑.นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 
แบบสัมภาษณ์ 

๒.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 
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๗.  งบประมาณ(ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ)  รวมทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. อุดหนุนรายหัว     ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.  รายได้จากสถานศึกษา         -  บาท 
 ๓.  เงินสนับสนุนจากท้องถิน่         -  บาท 
 ๔.  อื่นๆ                               -  บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน 
 ๘.๒ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๒ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๑๐.๓ นายเอกชัย  คำทอง 
๑๐.๔ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๑๐.๕ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๑๐.๖ นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๑๐.๗ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๑๐.๘ นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 
๑๐.๙ นายรัฐเขตต์  หิรัญ  
๑๐.๑๐ นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๑๐.๑๑ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๑๐.๑๒ นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
๑๐.๑๓ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๑๐.๑๔ นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา 
๑๐.๑๕ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
๑๐.๑๖ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ   

 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์    ศรีใส)                            (นายสุรศักดิ ์   ทองแท้) 
                         ครู ผู้ช่วย                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

....................................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๕ (๑ – ๗), ๖ (๑ – ๓) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ได้จัดทำโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในปีท่ี
ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นตามลำดับ โรงเรียนผ่านการประเมินและ
ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวดท่ี ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้การ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีหลัก
ท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการ การนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินตามหลักประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของการจัดการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนจึงจัดทำโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่อง 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียน ครู โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับดีและมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
  ๓.๑.๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาและการดำเนินการตามโครงการในระดับมากไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๓.๒.๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาและการดำเนินการตามโครงการในระดับมากไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ 
๔.วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
  - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
  - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  - มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 



117 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  - กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  - จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  - ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  - จัดให้มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  - จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  - จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๓ ขั้นประเมินผล 
  - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
  - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
  - รายงานผลการดำเนินงาน 
 ๔.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
  - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางาน ต่อไป 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ 
    - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
    - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
    - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒.ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม) 
    - กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    - จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    - จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    - ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    - จัดให้มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    - จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษา 
    - จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ก.ค. ๒๕๖๔ – เม.ย. 
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการฯ 
ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการฯ 
แต่ละมาตรฐาน 

นางศิริรัตน์ นิยะมทนนท์ 
 

๓.ขั้นประเมินผล 
    - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
    - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
    - รายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. ๒๕๖๔ – มี.ค. 

๒๕๖๕ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 

คณะกรรมการฯ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 

 

๔.ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
    - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

เม.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ 
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๖.การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเมิน แบบประเมิน 

๒.โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

๓.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการ 

ประเมิน/สอบถาม แบบประเมนิ/
แบบสอบถาม 

 
๗. งบประมาณ 
 ๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว      ๕,๐๐๐   บาท 
 ๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา                 บาท 
 ๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น                 บาท 
 ๗.๔ อื่น ๆ              บาท 
  รวมงบประมาณที่ได้รับ    ๕,๐๐๐    บาท 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา 
 ๘.๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๘.๓ โรงเรียนมีความพร้อมในการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์ 
๙.๒ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๓ นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 
๙.๔ นางสาวจริาพร  กองเกิด 
๙.๕ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ  
๙.๖ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
๙.๗ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๘ นางสาวณฐมน  กำลังมาก   

 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์)                              (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ    พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), ๒ (๑) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เด็กควรได้เรียนปนเล่นไป
พร้อม ๆ กัน ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ควรกำหนดเรื่องท่ีควรช้ีนำฝึกฝนให้นักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษ ให้ใช้ความสามารถนั้นสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโครงการท่ีรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
ตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถไม่มีขีดจำกัด ด้วยกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ การจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และมีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อค้นหานักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเข้า
แข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นการสอนโดยใช้โครงงาน ใช้หน่วยการเรียน Backward Design ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเป็นหัวใจของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ  
        ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง   

๒.๒ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๓ เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ  เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อไปแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
        ๒.๔ เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
 ๒.๕ เพื่อฝึกความมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหลัก  
 ๒.๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 ๒.๗ เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาในการส่ือสารได้ท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๒.๘ เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีประสบความสำเร็จใน
การจัดการศึกษา มาแสดงนิทรรศการ 
 ๒.๙ เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการและให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสเข้ามาช่ืนชมผลงานของครูและนักเรียน 
 ๒.๑๐ เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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๓.เป้าหมาย  
        ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สามารถเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่าง ๆด้วยการ
ทำโครงงานได้ ร้อยละ ๘๐ 

๓.๑.๒  ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น วิธีสอนด้วยโครงงาน การสอนด้วยวิธี Backward 
Design การสอนแบบสืบเสาะ ฯลฯ 

 ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจัดให้ เพื่อใช้แสดง
ความสามารถในด้านต่างๆ รายสาระ 
  ๓.๑.๔  คัดเลือกนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความถนัด เพื่อส่งเข้า
แข่งขันในระดับต่างๆท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือภาคการศึกษา 
  ๓.๑.๕  ครูและนักเรียนของโรงเรียนร้อยละ ๙๐ นำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัด
นิทรรศการและผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามาช่ืนชมผลงานของครูและนักเรียน 
 
           ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน 
๓.๒.๒ นักเรียนนำโครงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ และนำเสนอด้วยความเข้าใจและ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๒.๓ จัดนิทรรศการโครงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนำโครงงานท่ีจัดทำเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
๓.๒.๔ เพื่อให้คณะครูของโรงเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

โครงงานและกระบวนการสอนอื่นๆ ด้วยความประจักษ์และถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ 
  ๓.๒.๕  เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และนำผลการประเมนิมาพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 
๔. วิธีดำเนินการ 
     ๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 
                 ๔.๑.๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
      ๔.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนร่วมกับคณะครู 
   ๔.๑.๓ จัดทำ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
   ๔.๑.๔ มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
   ๔.๒.๑ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบงาน 
   ๔.๒.๒ประชุมคณะครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กำหนดตารางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมต่างๆสนับสนุน
ดังต่อไปนี ้

-  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-   กิจกรรมวันภาษาไทย 
-  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

    -    กิจกรรมเปิดบ้าน open house สธก. 
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-   กิจกรรมวันลอยกระทง 
-   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี 

    -   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
    -   จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
           ๔.๓ ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
   ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล 
   ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
   ๔.๓.๓ สรุปข้อมลูปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
           ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
   ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
   ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
   ๔.๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง 
   ๔.๔.๔ สรุปรายงานโครงการ 
   ๔.๔.๕ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๔.๔.๖ นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

รายการ/กิจกรรมสำคัญ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการวางแผน (P) 
๑.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
๒.วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนร่วมกับคณะครู 
๓. จัดทำ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
๔. มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

๒๒ – ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
.ประชุมคณะครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กำหนดตารางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวชิาการ
โดยมีกิจกรรมต่างๆสนับสนุนดังต่อไปนี ้
- การสอนแบบโครงาน 
- การสอนแบบ Backward Design 
- การสอนแบบบูรณาการ 
- กิจกรรมชมนุม 

 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -  
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
นายรัฐเขตต์         หิรัญ 
ว่าท่ีร.ต.ทรงศักดิ์   ศรีใส 
นายประสิทธิ์        หะขุนทด 
นางสาวณฐมน      กำลังมาก  
นางสาวอิสรา       บุญเต็ม 
นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
นายเกรียงไกร      วาปีเน 
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- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเปิดบ้าน open house สธก. 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
- จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

ว่าท่ีร.ต.ดำรงศักดิ์  ยืนยง 
นายเอกชยั          คำทอง 
นางศิริรัตน์          นิยะมานนท์ 
นางสาวกนกพร   นนท์ศิร ิ
 
 
 

ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
๑. นิเทศกำกับดูแล 
๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
- ก่อนดำเนินงานโครงการ 
- ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
- หลังส้ินสุดโครงการ 
๓.สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
งาน 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
๑.นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
๒.พัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากกมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
๓.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
๔. สรุปรายงานโครงการ 
๕.จัดทำรูปเล่มนำเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๖.นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 

๓ เมษายน ๒๕๖๕  

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิด
เอ ง  ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ 
ให้กับตนเองได้   

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
สำรวจ 

- รายงานผลการแข่งขัน 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสำรวจ 

-ครูมีเทคนิควิธีการสอนท่ีสอนท่ีหลากหลาย - ประเมิน 
ตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมนิ 
- แบบตรวจสอบรายการ 

-นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 



123 

 

หน้า 
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๗. งบประมาณ 
๖.๑   เงินอุดหนุนรายหัว      ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๖.๒   เงินรายได้สถานศึกษา          -  บาท 
๖.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิน่                    บาท 
๖.๔   อื่นๆ     
 รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ได้ตัวแทนนักเรียนท่ีมีความสามารถสูงจากการร่วมกิจกรรมท่ีจัดตามวาระ เพื่อฝึกฝนและเข้าแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูนำเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน        
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

๙.๑  นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
๙.๒  นายรัฐเขตต์         หิรัญ 
๙.๓  ว่าท่ีร.ต.ทรงศักดิ์    ศรีใส 
๙.๔  นายประสิทธิ์        หะขุนทด 
๙.๕  นางสาวณฐมน      กำลังมาก  
๙.๖  นางสาวอิสรา       บุญเต็ม 
๙.๗  นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๙.๘  นายเกรียงไกร       วาปีเน 
๙.๙  ว่าท่ีร.ต.ดำรงศักดิ์   ยืนยง 
๙.๑๐  นายเอกชัย         คำทอง 
๙.๑๑  นางศิริรัตน์         นิยะมานนท์ 
๙.๑๒  นางสาวกนกพร   นนท์ศิริ 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์)                              (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 

.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง(พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๑ , ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑, ๒, ๓,๔,๖,๘,๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓) ๒ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล  
 ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  มาตรา ๒๔(๓) นั้นได้กำหนดให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองตอบเป้าหมายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ซึ่งโรงเรียนถือว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติได้ ทำ
เป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการและการปฏิบัติจริง เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละช่วงช้ัน นักเรียน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการเครือข่ายแห่งความรู้การท่ีจะดำเนินการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ได้ผลผลิตท่ีดีและ
มีคุณภาพตามบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นนับว่าเป็นการท่ีสำคัญยิ่งสำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลาย
หน่วยงานท่ีจะต้องร่วมมือกันหาแนวทาวในการจัดการศึกษาเพื่ อให้บรรลุแห่งวัตถุประสงค์และสอดรับกับ
เจตนารมณ์ดังกล่าว 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการและการปฏิบัติจริง 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
 ๒.๔ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 ๒.๕ เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   NT / O-net ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
  ๓.๑.๒ นักเรียน ป. ๓ – ป. ๖ มีการทดสอบระดับชาติรายสาระกลุ่มการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิด 

เป็นร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเนื้อหาวิชาตลอดจนทักษะทางวิชาการ 
๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาสามรถพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการ 

สอนแบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๒.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

๔. การดำเนินการ 
๔.๑ ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 ๔.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โครงการและแจ้งคณะครูให้ทราบ 
 ๔.๓ ประชุมกำหนดแนวทาง 
 ๔.๔ ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 ๔.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  - สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  - สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  - สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
๔.๘ ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ   
 

กิจกรรม ระยะเวลาใน 
การดำเนินกิจกรรม 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
และคณะครูให้ทราบ 
๒.ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ผู้บริหาร, 
ครูประจำกลุ่มสาระ 
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๒.๑สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะ 
ทางภาษาไทย (ภายนอก) 
ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 
- อ่านเขียนคำพื้นฐาน 
- นำเสนอภาษาไทยวันละคำ 
- สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียน 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
, คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 

 

๒.๒ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- คณิตคิดเร็ว / ท่องสูตรคูณ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
คณิตศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

๒๒ – ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายประสิทธิ์   หะขนุทด 
, คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 

 

๒.๓  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 

๒๒–๒๖ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 
๑๐๐ 

นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
, คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 
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๒.๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมในโครงการวันสำคัญ 
- กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมโครงงานอาเซียนศึกษา 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
, คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 

 
 
 
 
 
 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ  (ต่อ) 

กิจกรรม ระยะเวลาใน 
การดำเนินกิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- คณิตคิดเร็ว / ท่องสูตรคูณ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
คณิตศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

๒๒ – ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 

๒.๓  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน 
- พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ (ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 

๒๒–๒๖ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 

๒.๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน 
- กิจกรรมในโครงการวันสำคัญ 
- กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมโครงงานอาเซียนศึกษา 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ – 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ(ต่อ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มสีประจำโรงเรียน 
- ทดสอบสมรรถภาพ 
- โครงงานพลศึกษา 
- กิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
- กิจกรรมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมสุข
ศึกษาและพลศึกษา(ภายนอก) 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๒๕๖๔  
– 

ม.ค. ๒๕๖๕ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายเกรียงไกร  วาปีเน 
, คณะกรรมการครูประจำ 
กลุ่มสาระ 

 

๒.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์
- พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง (ดนตรี , นาฏศิลป์ , 
นักร้อง) 
- พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 
- ดุริยางค์ตอนเช้า 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป(์ภายนอก) 

ส.ค.  ๒๕๖๔ - 
เม.ย.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง ,
คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 

 
 

๒.๗ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐาน 
- กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
- โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- แข่งขันทักษะการงานอาชีพ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรมการงาน
อาชีพ(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔- 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

นายเอกชัย  คำทอง ,
คณะกรรมการครูประจำกลุ่ม
สาระ 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ(ต่อ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๘ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม Speak English on 
Tuesday 
- กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทาง
ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
- กิจกรรมวันสำคัญเจ้าของ 
Chirstmasday 
-นำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ 
- ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ(ภายนอก) 

ส.ค. ๒๕๖๔ - 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 

นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
, คณะกรรมการครูประจำ
กลุ่มสาระ 

 
 

 

๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๑๐ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/จัดค่ายทางวิชาการ/
ส่งเสริมการแข่งขันน.ร.ระดับเขต, 
ภาค,ประเทศประเมินผลและสรุป
รายงานผล 

ก.พ. ๒๕๖๕  - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ว่าท่ีรอ้ยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
คณะครูโรงเรียนวัดเสาธง
กลาง 

 
๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. นักเรียนช้ัน ป.๓-ป.๖  เข้าค่าย  
    วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
    ทางการเรียน 
๒. นักเรียนมีความเข้าใจใน 
    เนื้อหาวิชาตลอดจนมีทักษะ 
    ทางวิชาการ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนสูงขึ้น 
๔. ครูสามารถพัฒนาการเรียนการ  
    สอนและมีทักษะการสอนแบบ 
    บูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

- การสำรวจข้อมูล 
 
 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
- การรายงานผลการสอบ 
  ความรู้พื้นฐานระดับชาติ 
- การจัดทำแผนการจัดการ 
   เรียนรู้ 

- แบบสำรวจแบบบันทึก 
  การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน 
 
- แบบรายงานผลการสอบความรู้ 
  พื้นฐานระดับชาติ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
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๗.งบประมาณ 
 ๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว    ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
 ๗.๒ เงินรายได้จากสถานศึกษา        -   บาท 
 ๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -           บาท 
 ๗.๔ อื่นๆ          -          บาท 

รวมทั้งสิ้น   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับการพฒันาทางด้านวิชาการ ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้ตามเกณฑ์ 
 ๘.๒ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๘.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขึ้น 
 ๘.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ   NT / O-net  สูงขึ้น 
 
 
๙ . ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑ นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
๑๐.๒ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๑๐.๓ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๑๐.๔ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๑๐.๕ นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
๑๐.๖ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๑๐.๗ ว่าท่ีร้อยตรี ดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๑๐.๘ นายเอกชัย  คำทอง 
๑๐.๙ ว่าท่ีร้อยตรี ทรงศักดิ์  ศรีใส 
๑๐.๑๐ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายประสิทธิ์   หะขุนทด)                               (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ    วัดผลและประเมินผล 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๑, ๒ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑ (๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒), ๒ (๑) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูผู้สอน ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะ 
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  การทดสอบกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและใช้
วิธีการ ท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง  การจัดทำข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อแสดงความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน   
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ได้ตามเป้าหมาย 
๒.วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๒.๑  เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒ เพื่อให้ครูนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผลประเมินผลและการทำเอกสารการวัดผลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๒.๓ เพื่อติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๒.๔ เพื่อจัดทำ จัดเก็บ และให้บริการด้านเอกสารการวัดผล ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑. ครูทุกคนสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้                       
๓.๑.๒. ครูทุกคนนำเครื่องมือวัดผลประเมินผลไปใช้ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้
๓.๑.๓. นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๓.๑.๔.  มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.๑ ครูสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดผลประเมินผลและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓.๒.๒ ครูสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ 

จัดทำเอกสารการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๔ โรงเรียนสามารถให้บริการด้านเอกสารการวัดผลได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

 ๓.๒.๕ โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
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๔. วิธีดำเนินการ 
๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 

  ๔.๑.๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
  ๔.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนร่วมกับคณะครู 
  ๔.๑.๓ จัดทำโครงการ 
  ๔.๑.๔ นำเสนอโครงการ 

๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบงาน 
  ๔.๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- วางแผนสร้างเครื่องมือประเมินผลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบเครื่องมือ  ปรับปรุง  แก้ไข 
- นำเครื่องมือไปใช้ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
- จัดทำรายงานผล 
-จัดเก็บขอ้มูลให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 

 ๔.๓ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
  ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล 
  ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
  ๔.๓.๓ สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
 ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
  ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
  ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  ๔.๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๔ สรุปรายงานโครงการ 
  ๔.๔.๕นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๖นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑  ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ทุกช้ันเรียน และเตรียมเอกสาร
ประจำช้ัน , เอกสารประจำตัวนักเรียน 

๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ นางสาวกัลย์ชญา  
ผารัตน์ 

๒. วางแผนสร้างเครื่องมือประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และตรวจสอบเครื่องมือ 
ปรับปรุง  แก้ไข 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕,๐๐๐ คณะคร ู

๓. นำเครื่องมือไปใช้ประเมนิผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและจัดทำ
รายงานผล 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะคร ู

๔.  จัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะทำงาน 

๕.  นิเทศ ติดตามรายงานผล พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

- 
- 

คณะทำงาน 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
๑.เครื่องมือวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจเครื่องมือ แบบตรวจเครื่องมือ 
๒. มีการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
อย่างถูกต้อง หลากหลาย 

แบบนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๓.  ครูจัดทำหลักฐานผลการประเมิน
นักเรียนได้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๔.  สามารถจัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลได้
ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินผล 

๕.บุคลากรมีความพึงพอใจในงานวัดผลและ
ประเมินผล 

สำรวจ แบบสอบถาม 

 
๗.งบประมาณทีใ่ช ้

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว        ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา     - บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     - บาท 
๗.๔ อื่นๆ         

รวมงบประมาณท่ีได้รับ       ๑๐,๐๐๐ บาท 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๘.๒ ครูนำเครื่องมือไปใช้ในการวัดและประเมินผลนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๘.๓ โรงเรียนสามารถจัดทำ จัดเก็บและให้ข้อมูลได้ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ        
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
๙.๒ นางสาวกนกพร นนท์ศิริ 
๙.๓ นางศิริรัตน ์  นิยะมานนท์ 
๙.๔ นางสาวนาทลัดดา    นันทะเสน 
๙.๕ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
๙.๖ นางสาวศิริพร นาคเนนัย 
๙.๗ นางสาวณฐมน กำลังมาก 
๙.๘ นางสาวกฤษฎารัตน์   บุญสีลา 
๙.๙ นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
๙.๑๐ นายรัฐเขตต์ หิรัญ 
๙.๑๑ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๙.๑๒ นายพีรวิชญ์      จะมือ 

 ๙.๑๓ นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
 
 

.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์)                                   (นายสุรศักดิ ์   ทองแท้) 
                   ครู คศ.๑                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  
พัฒนาระบบบริหารจดัการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลบนพ้ืนฐานปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            โครงการสาธารณูปโภค 
แผนงาน    บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจิราพร  กองเกิด 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๙ (๒) ,๑๐ (๑ - ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ขนาดกลาง  ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งส้ินประมาณ  ๕๐๐  คน  มีการใช้
ระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า  น้ำประปา  และโทรศัพท์  ทางโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่าย
สำหรับค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก  ทางโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  จึงได้
จัดทำโครงการสาธารณูปโภคขึน้  เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
           ๒. เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู  บุคลากร  นักเรียน  ภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ(ผลผลิต) 
๑. คณะครู  บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 

สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ๙๐ 
๒. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยดัการใช้สาธารณูปโภคให้อย่างน้อย  

ร้อยละ๙๐ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ(ผลลัพธ์) 

  ๑. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
                     ๒. คณะครู  บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ  
                         สาธารณูปโภค 
                      ๓. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้สาธารณูปโภค 
 

๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  วางแผนดำเนินงาน 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   - ประชุมคณะกรรมการ 
 ๔.๒  ดำเนินการ 

- ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 ๔.๓ การตรวจสอบ 

- นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
 ๔.๔  การปรับปรุง 

- รายงานโครงการ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

๑. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร 

๒. ประชุม
คณะกรรมการ 

            ผู้บริหาร 

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 
- การใช้ไฟฟ้า  
น้ำประปา 
และโทรศัพท์ 

 
 

           นางสาวจิราพร 
กองเกิด 

๔. นิเทศ  ติดตาม  
กำกับ 

            ผู้บริหาร 

๕. ประเมินผล             นางสาวจิราพร 
กองเกิด 

๖. รายการผล             นางสาวจิราพร 
กองเกิด 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด        ๑.  การสังเกต    
๒.  การตรวจสอบ 
๓.  การสอบถาม 

๑. แบบรายงาน 
๒. แบบตรวจสอบ 
๓.แบบสอบถาม 

๗. งบประมาณ 
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว   ๔๐๐,๐๐๐       บาท 
๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา         -            บาท 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับ    ๔๐๐,๐๐๐       บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอ 
 ๒. โรงเรียนบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู  บุคลากร  นักเรียนภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๙.๒ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๙.๓ นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
๙.๔ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๙.๕ นายนายพีรวิชญ์ จะมือ 
๙.๖ นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
๙.๗ นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวจิราพร   กองเกิด)                                   (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                     ครูผู้ช่วย                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            บริหารจัดการระบบงบประมาณ 
แผนงาน    บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๐ (๑ – ๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ใน
การพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร  และบริหาร
งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดี
ขึ้นต่อผู้เรียนสถานศึกษาจึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้การดำเนินงานใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
และเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการติดตาม   ประเมินผล   
และรายงานผลอย่างถูกต้อง   ส่งเสริมการใช้งบประมาณอย่างพอเพียงและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด   แต่มีความคล่องตัว   โปร่งใส  ตรวจสอบได้    มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณการเงินได้อย่าง
อิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษา มีกรอบและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย สอดคล้องความต้องการ
ของนโยบายต้นสังกัด 

๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและ มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   มีความรู้และ
ความเข้าใจในระบบการบริหารงบประมาณและการเงิน ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  ตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   

๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนคลองแสนสุข ทุกคนได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รับงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

๓.๑.๓ การดำเนินงานระบบบริหารงบประมาณดำเนินการอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมจัดทำถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ บุคลากรวางแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  และงบประมาณดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๓.๒.๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี อย่างท่ัวถึงจากการ
บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓ การดำเนินงานระบบบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
พัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๔. วิธีการดำเนินการ  
๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  

- ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ   
- นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
๔.๔ ปรับปรุง (Act)  

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ    พ.ค. ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค. ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 
๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

 ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี 
พัสดุ และแผนปฏิบัติการ 
๓.๒ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 ๓.๒  บริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 
 ๓.๓ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน 
และบัญชี 
 ๓.๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
 ๓.๕ จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล  
 ๓.๖ กำกับติดตามและประเมนผล 
การใช้เงินงบประมาณ 

 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
 

มี.ค. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

มิ.ย. ๒๕๖๔ 
- 

ก.พ. ๒๕๖๕ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
ผู้บริหาร 

 
 

ผู้บริหาร 
นางสาวณฐมน กำลังมาก 
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ท่ี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.๗ สรุปรายงานการจัดทำแผนงบประมาณ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔. ประเมินผลการดำเนินการ เม.ย. ๒๕๖๕ - นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

๕. สรุป และรายงานผล เม.ย. ๒๕๖๕ - นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรมีการ

วางแผนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้ 

สัมภาษณ์  สอบถาม 
ตอบแบบสอบถาม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบนิเทศภายใน  
  และภายนอก 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ มีการตรวจสอบวางแผนเพื่อ
นำไปสู่การปฏิบัติตอบสนองนโยบาย
การศึกษา และสนับสนุนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

สัมภาษณ์  สอบถาม 
ตอบแบบสอบถาม 
 

- แบบประเมินตรวจสอบภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย  
ทะเบียนคุม ต่างๆ และการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐  โรงเรียนผ่านการติดตาม
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานติดตามตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 

สัมภาษณ์  สอบถาม 
ตอบแบบสอบถาม 
 

แฟ้มสะสมงานของครู 
เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย  
ทะเบียนคุม ต่างๆ และการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 

 
๗. งบประมาณที่ใช้  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว        ๑๐,๐๐๐  บาท  
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา           -   บาท  
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น            -   บาท  
๗.๔ อื่น ๆ              -  บาท  

รวมงบประมาณที่ได้รับ      ๑๐,๐๐๐  บาท  
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ โรงเรียนมีการวางแผนดำเนินงานบริหารงานด้านงบประมาณอย่างมีระบบ  มีความเป็นอิสระ  
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐  

๘.๒ โรงเรียนมีการบริหารจัดการการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบาย 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง ร้อยละ ๑๐๐ 

๘.๓ บุคลากรฝ่ายงบริหารงานงบประมาณมีการวางแผน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ 
 ๘.๔ โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐  

 
 



142 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๙.๒ นางสาวจิราพร  กองเกิด 
๙.๓ นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 
๙.๔ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๕ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๙.๖ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๗ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๘ นายเกรียงไกร  วาปีเน 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวณฐมน  กำลังมาก)                                 (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                      ครู คศ.๑                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอิสรา   บุญเต็ม 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๓ ( ๒ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิ ทักษ์ประชาสรรค์) ได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยท่ีดีและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ตลอดจนนักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคท่ีสามารถป้องกันได้ ซึ่งถือว่าประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นต้องมีพื้นฐานมาจากการมีสุขภาพท่ีดี แต่ความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยท่ัวไปมีการ
ดำรงชีวิตอย่างง่าย ๆ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพเพื่อป้องกนัโรคและพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) มีความต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้รับการ
ประกันอุบัติเหตุ และมีทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วย
ป้องกันปัญหาสุขภาพของนักเรียน เพื่อให้เป็นคนท่ีมีร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ มีสุขนิสัยท่ีดี ซึ่งส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากส่ิงเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
          ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับการประกันอุบติัเหตุ 
          ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
          ๒.๖ เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย 
                             สม่ำเสมอ 

    ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๕ รู้จักป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง 

                             สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ โทษและ 
                             ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ตลอดจนอบายมุข 

ต่างๆ 
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    ๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้ 
                             เกียรติผู้อื่น 

๓.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
๓.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
๓.๑.๗ ผู้เกี่ยวข้องร้อย ๙๕ มีความพึงพอในการดำเนินงานตามโครงการของ 

                             โรงเรียน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๑ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
๓.๒ นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
๓.๓ นักเรียนมีความปลอดภัยจากส่ิงเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
๓.๔ นักเรียนได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
๓.๕ นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
๓.๖ นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

 
๔.วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
  -  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
  -  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  -  มอบหมาย/กำหนดบุคลากรและแต่งต้ังคณะกรรมการทำงาน 
 ๔.๒  ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้
  ๑)  กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 

- จัดต้ังชมรม/ชุมนุม/กลุ่มจิตอาสาดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 
  ๒)  การดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

- กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง , วัน sport day 
- กิจกรรมลด พุง มุ่งสุขภาพดี 
- กิจกรรมตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ การแต่งกาย กำจัดเหา)  
- กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
- กิจกรรมประสานงานกับอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพฟันและการรักษาพยาบาล 
- กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 

และการคุ้มครอง ผู้บริโภค  
๓)  การช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ 

- ทุกช้ันเรียนช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักเรียน/

ทดสอบ เกี่ยวกับการเห็น การได้ยิน ฯลฯ และรายงานผลการตรวจร่างกายของนักเรียน 
๔)  การจัดกิจกรรมรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงสภาวะ 
ท่ีทำให้เกิดปัญหาสังคม ได้แก่ 

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 
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                     ๕)  กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- จัดให้นักเรียนได้รับการประกันอุบัติเหตุ 

๔.๓  ขัน้ประเมินผล 
 -  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการแต่ละกิจกรรม 
๔.๔  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 -  รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/ 

   พัฒนางานต่อไป 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บริหาร 
 

๕.วิธีการดำเนินงาน/ข้ันตอน/สรุปผล 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมาย/กำหนดบุคลากรและแต่งต้ัง    
   คณะกรรมการทำงาน 
 

๑๖ พ.ค.- 
๑ มิ.ย.๖๔ 

- นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
และคณะทำงาน 

 ๒.   ขัน้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้
      ๑)  กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 
จัดต้ังชมรม/ชุมนุม/กลุ่มจิตอาสาดำเนินงานตามโครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพ 

 
๑๖ พ.ค.๖๔ 

- 
๓๑ มี.ค.๖๕ 

 

 
๓,๐๐๐ 

 

นางสาวอิสรา บุญเต็ม 

      ๒)  การดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกาย   
           สม่ำเสมอ 

-  กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง , วัน sport 
day 

          -  กิจกรรมลด พุง มุ่งสุขภาพดี 
          -  กิจกรรมตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ การแต่ง
กาย กำจัดเหา)  
           -  กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 
           -  กิจกรรมประสานงานกับอนามัยเพื่อดูแล
สุขภาพฟันและการรักษาพยาบาล 
           -  กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค  
 

๑๖ พ.ค.๖๔ 
- 

๓๑ มี.ค.๖๕ 
 

๑๒,๐๐๐ นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
และคณะทำงาน 

     ๓)  การช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพ   
    ทางกาย ได้แก่ 

๑๖ พ.ค.๖๔ 
- 

- นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
และคณะทำงาน 
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      -  ทุกช้ันเรียนช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

-  ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
     -  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัย เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักเรียน/ทดสอบ 
เกี่ยวกบัการเห็น การได้ยิน ฯลฯ และรายงานผลการ 
ตรวจร่างกายของนักเรียน 

 

๓๑ มี.ค.๖๕ 
 

      ๔)  การจัดกิจกรรมรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีทำให้เกิดปัญหาสังคมได้แก่ 
          -รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 

 
 

๒๖ มิ.ย.๖๔ 
 

 
 

๕,๐๐๐ 

นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
นายสนิท   ภูจอมขำ 
และคณะทำงาน 

      ๕)  กิจกรรมงานประกนัอุบัติเหตุนักเรียน 
          - จัดให้นักเรียนได้รับการประกนัอุบัติเหตุ 
 

๑๖ พ.ค.๖๔ 
- 

๓๑ มี.ค.๖๕ 
 

- นางสาวอิสรา บุญเต็ม 

๓. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินก่อนดำเนินการ 
- ประเมินระหว่างดำเนินการ 
- ประเมินหลังดำเนินการ 

 

 
๑๘ พ.ค. 

๖๔ 
๓๐ ก.ย. 

๖๔ 
๓๑ มี.ค. 

๖๕ 

- นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
และคณะทำงาน 

๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ๓๑ มี.ค. 
๖๕ 

- 
 
 

นางสาวอิสรา บุญเต็ม 
และคณะทำงาน 
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๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
 
๒. ร้อยละของนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อเกิดปัญหาสังคม 
 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครูและผู้อื่น 
 
๕. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
กับการดำเนินโครงการ 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
 

สำรวจนักเรียนท่ีอยู่กลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา 

 
 

สำรวจนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
สำรวจนักเรียนท่ีร่วม

นันทนาการ 
 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 

แบบสำรวจ 
 
 
 

แบบสำรวจ 
 
 

แบบสำรวจ 
 

 
แบบสอบถาม 

 
๗.งบประมาณ 
 ๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว   ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา          -  บาท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น       -  บาท 
 ๗.๔  อื่น ๆ         -  บาท 
  รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๒๐,๐๐๐      บาท 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
 ๘.๒ นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
 ๘.๓ นักเรียนรู้จักการป้องกนัตนเองให้พ้นจากส่ิงเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
          ๘.๔ นักเรียนได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
 ๘.๕ ให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
 ๘.๖ นักเรียนมีมนุษย์สำพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางสาวอิสรา            บุญเต็ม                 หัวหน้าโครงการ 
๙.๒ นายสนิท                 ภูจอมขำ                กรรมการ 
๙.๓ นางสาวกฤษฎารัตน์    บุญสีลา                 กรรมการ 
๙.๔ นางสาวศิริพร            นาคเนนัย              กรรมการ 
๙.๕ นางสาวพัฆวลัฐณ์       กาญจนาปาน          กรรมการ 
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๙.๖ นางสาวอัณชญา         พวงแสง                กรรมการ 
๙.๗ นางสาวณฐมน           กำลังมาก              กรรมการ                 
๙.๘ นางสาวกัลย์ชญา        ผารัตน์                 กรรมการ 
๙.๙ นายพีรวิชญ์              จะมือ                   เลขานุการ 

 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวอิสรา   บุญเต็ม)                                       (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                        ครู คศ.๑                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     บริหารอาหารกลางวัน 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริพร   นาคเนนัย 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๓ (๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดท่ี ๑ บทท่ัวไปความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตราท่ี ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 
การสร้างสุขนิสัยท่ีถูกต้องให้แก่นักเรียน จึงเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพทางด้านร่างกายและ
จิตใจท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญ และ
ความจำเป็นในการดำเนินโครงการจึงร่วมกับองค์กรเทศบาล ตำบลบางบางเสาธง จัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็นโครงการ
ต่อเนื่องผู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายการศึกษาต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวัน 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารและมีสุขนิสัยท่ีถูกต้องในการรับประทานอาหาร 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
          ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 
          ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียน มีสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
                   กรมอนามัย 
           ๓.๒.๒ นักเรียนเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และมีสุขนิสัยท่ีถูกต้องในการ  
                   รับประทานอาหาร  

๔. วิธีดำเนินการ 
1. เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 

- ครูจัดรายการอาหารในโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพอาหาร Thai School Lunch 
- ครูนำไปใช้กับโรงอาหารของโรงเรียน 
- ค่าจ้างแม่ครัว ๓ คน 
- ซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารและอุปกรณ์อื่นๆท่ีใช้สำหรับโครงการอาหารกลางวัน 
- ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมโรงอาหาร 
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3. ประเมินผล / สรุปผล 
4. รายงานผล/ปรับปรุงแก้ไข 
5. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกิจกรรม) 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ผู้บริหารโรงเรียน 
 

๒.ขั้นดำเนินการ(กิจกรรม) 
- การทำอาหารกลางวันในโรงเรียน 
- ค่าจ้างแม่ครัว ๓ คน 
-ซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารและ
อุปกรณ์อื่นๆท่ีใช้สำหรับโครงการอาหาร
กลางวัน 
-ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมโรงอาหาร 

 
ก.ค. ๒๕๖๔ – เม.ย. 
๒๕๖๕ 

 
นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  

และคณะกรรมการ 

๓. ขัน้ประเมินผล / สรุปผล 
- กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน 
- สรุป และประเมินผล การดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. ๒๕๖๔ ,ก.พ.๒๕๖๕ 
ก.พ. ๒๕๖๕ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  

และคณะกรรมการ 

๔. ขั้นรายงานผล/ปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือ
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานต่อไป 

 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  

และคณะกรรมการ 
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. จำนวนนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

สำรวจจำนวนนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

แบบบันทึกการช่วยเหลือเรื่อง
อาหารกลางวัน 

๒. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และมีสุขนิสัยท่ีถูกต้องใน
การรับประทานอาหาร 

สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีรู้จักเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
และมีสุขนิสัยท่ีถูกต้องในการ
รับประทานอาหาร 

แบบบันทึก/แบบสอบถาม การ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และสุขนิสัยท่ีถูกต้องใน
การรับประทานอาหาร 

๓. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

แบบบันทึกสุขภาพประจำตัว
นักเรียน 

 
๗.งบประมาณที่ใช้   

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว               -   บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา                 -   บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น    ๑,๓๔๐,๐๐๐  บาท 
๗.๔ อื่น ๆ                    -   บาท 

     รวมงบประมาณที่ได้รับ                  ๑,๓๔๐,๐๐๐           บาท 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ 
๘.๒ นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณท่ีเหมาะสม 
๘.๓ นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
๘.๔ นักเรียนมีสมรรถภาพ ทางด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามเกณฑ์ 
๘.๕ นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีมีมารยาทในการรับประทานอาหารและสามารถนำไปปรับใช้ใน    
      ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางสาวศิริพร          นาคเนนัย 
๙.๒ นางสาวกฤษฎารัตน์   บุญสีลา 
๙.๓ นางสาวนฤมล          ลาภประสพ 
๙.๔ นางสาวนาทลัดดา     นันทะเสน 
๙.๕ นางสาวพัฆวลัฐณ์      กาญจนปาน 
๙.๖ นางสาวกัญญ์ชนก     จตุพรชัยมงคล  

 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวศิริพร  นาคเนนัย)                                 (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                    ครู คศ.๑                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

   
 

    
...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๐ (๓ – ๔) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมคนหมู่มาก  ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  สาเหตุสำคัญคือ
ความหลากหลายทางความคิด  มีผลทำให้เกิดระบบการปกครองเกิดขึ้น   ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  ถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงมานานแต่ประชาชนก็ยังขาดความรู้เรื่องประชาธิปไตย
เป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้นี้ให้กว้างขวาง  ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อ
ปลูกฝังความรู้ด้านประชาธิปไตย  ปลูกฝังให้นักเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้
อย่างดี  ซึ่งจะทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข 

  
๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักประชาธิปไตยจากการปฏิบัติจริง 
      ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   
 ความเสมอภาค  และหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
      ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
      ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการรักษากฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา และ
นำไปประยุกต์ใช้ในสังคมอื่น 
      ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการคัดแยกและกำจัดขยะมูล ฝอยในสถานศึกษา ตลอดท้ังสามารถใช้ประโยชน์
จากขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑. นักเรียนช้ันอนุบาล  ๒ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 

   ร้อยละ ๙๐  
 ๓.๑.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
            ๓.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง และ
สามารถบอกประโยชน์ของการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ 
      ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนได้ฝึกฝนและเข้าใจระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ๓.๒.๒ นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีของตนเอง  

 ๓.๒.๓ นักเรียนเรียนรู้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม
ได้อย่างถูกต้อง 
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๔. วิธีดำเนินการ 
๔.๑  วางแผนดำเนินงาน  (P) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดำเนินการงาน 

๔.๒  ดำเนินการ  ดำเนินการ  (D) 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- กำหนดกิจกรรม 

          - ดำเนินงานตามกิจกรรม 
๔.๓  การตรวจสอบ  (C) 
           - นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
๔.๔  การปรับปรุง    (A) 

           - สรุปและรายงานผลการจัดทำโครงการฯ 
 
๕.  งบประมาณในการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมสภานักเรียน 
     -การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
     -การประชุมสภานักเรียน 
     -การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

 
๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
ทุกต้นเดือน 

๑๖ พ.ค.๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
๓,๐๐๐ 

นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
นางสาวจิราพร  กองเกิด 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๒. กิจกรรมโรงเรียนดี 
     -กิจกรรมประกวดห้องเรียนส่งเสริมการ
เรียนรู้ หนู ๆ ทำได้   
     -กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

 

๒,๐๐๐ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
ครูประจำช้ันทุกช้ัน 

๓. กิจกรรมเสียงตามสาย      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
นายพีรวิชญ์  จะมือ 

๔. กิจกรรมร่วมใจ คัดแยกขยะกลับมาใช้  
สร้างโรงเรียนให้น่าอยู ่

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 

๕.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ   ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔- 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
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๖. การวัดและประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  

จำนวนผู้มาเลือกตั้ง สถิติ 

๒. ได้ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็นเด็กดีโรงเรียนวัดเสา
ธงกลาง 

ประกวด  แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์ 

๓. ร้อยละนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๔. นักเรียนท่ีเป็นสภานักเรียนมีภาวะการเป็น
ผู้นำท่ีดี มีความรับผิดชอบ  
๕. ร้อยละของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี 
๖. ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยรักการออม 

สังเกต  ตรวจผลงานการ
ทำงาน 

 
สอบถาม 
สอบถาม 

สถิติการออม 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงาน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกสถิติ 
 
๗.งบประมาณ  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว         ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา     -  บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น     -  บาท 
๗.๔ อืน่ ๆ       -  บาท 

  รวมงบประมาณที่ได้รับ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑  นักเรียนมีความรู้เรื่องหลักประชาธิปไตยจาการปฏิบัติจริง 
 ๒ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้ฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   
  ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๓ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ๔ นักเรียนท่ีเป็นสภานักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำท่ีดี 
 ๕ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรักษาประโยชน์ของโรงเรียน  
 ๖ นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีทักษะในการแสดงความคิดเห็น 
 ๗ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับขยะ และสามารถคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้  
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
๑๐.๒ นางสาวจิราพร กองเกิด 
๑๐.๓ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๑๐.๔ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๕ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
๑๐.๖ นายรัฐเขตต์ หิรัญ 
๑๐.๗ นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน 
๑๐.๘ นางสาวอัณชญา  พวงแสง 
๑๐.๙ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
 

 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน)                            (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครูผู้ช่วย                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

............................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



157 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ                     การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน      บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายเอกชยั   คำทอง 
ลักษณะโครงการ                √ โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ      ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่      ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)      ๑๐ ( ๑ – ๕) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล           

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล   รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะนักเรียน  ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ท้ังด้านวัตถุ   สังคม  ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ( พิทักษ์ประชาสรรค์ ) และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึง
ร่วมมือกันเป็นสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้านสติปัญญา  
ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
มากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ซึ่งทางโรงเรียนวัดเสาธงกลางจึงได้จัดทำ
โครงการโรงงานพี่ โรงเรียนน้อง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ว จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ท่ี   ดี   
เก่ง   มีสุข  และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๓. เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากส่ิงเสพติด 
๔. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
๕. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม   ค่านิยม เอกลักษณ์ และ
ความเป็นไทย 
       ๖.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ( พิทักษ์ประชา
สรรค์ ) 
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๓. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล ๒ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
                    (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

๓.๑.๒ นักเรียนยากจนพิเศษ ( นักเรียนเสมอภาคทางการศึกษา ) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
                    (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
  ๓.๑.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป  

         ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ  

๓.๒.๑ ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมสามารถนำหลักปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  
๓.๒.๒ ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จมีประสิทธิภาพ สามารถทำงาน 
         ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 
๓.๒.๓ ผู้เรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจการประกอบ
อาชีพไปประกอบอาชีพ อันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป 

๔. วิธีการดำเนินการ  
๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  

-ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ   
-นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 

๑) กิจกรรมเล้ียงไส้เดือน 
๒) กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๓) กิจกรรมปลูกเมล่อน 

๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

๔.๔ ปรับปรุง (Act)  
-ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน / เดือน / ปี ท่ีจะจัดทำกิจกรรม) 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
–  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๐,๐๐๐ นายเอกชัย  คำทอง 
ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 

๒. กิจกรรมปลูกผักบนกระเบ้ืองและการปลูก
ผักสวนครัว 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
–  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ นายเอกชัย  คำทอง 
นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 

๓. กิจกรรมเพาะต้นอ่อนผัก 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
–  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ 
 

นายเอกชัย  คำทอง 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 

๔.กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ( ปลูกผัก
แบบไม่ใช้ดิน ) 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
–  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ นายเอกชัย  คำทอง 
นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 

๕. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
–  

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ นายเอกชัย  คำทอง 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
– 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- นายเอกชัย  คำทอง 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักบนกระเบ้ือง
และการปลูกผักสวนครัว 
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพาะต้นอ่อนผัก 
๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
( ปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ) 
๕. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

-  สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-  การสอบถาม 
-  การประเมิน 

-  แบบประเมินพฤติกรรม 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
๑. ร้อยละ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
๒. ร้อยละ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพาะต้นอ่อนผัก 
๓. ร้อยละ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักบน
กระเบ้ืองและการปลูกผักสวนครัว 
๔. ร้อยละ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักไฮโดร
โปรนิกส์ ( ปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ) 
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๕ . ร้อยละ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 
๖. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ  
    พอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๗. ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียงดำรงตนตามปรัชญา   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน มุ่งมั่นทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพท่ีสุจริต         
๙. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การ จัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
 
 
๗. งบประมาณที่ใช้  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว        ๑๕,๐๐๐  บาท  
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา           -   บาท  
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น            -   บาท  
๗.๔ อื่น ๆ              -  บาท  

รวมงบประมาณที่ได้รับ      ๑๕,๐๐๐  บาท  
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านรา่งกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มี    สมาธิปัญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
      ๓. นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขในการทำกิจกรรม  
      ๔. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน 
      ๕. นักเรียนรู้ จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม   ค่านิยม เอกลักษณ์ และ
ความเป็นไทย                                               
       ๖.  เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบของศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายเอกชยั   คำทอง 
๙.๒ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๓ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๙.๔ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๕ นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 
๙.๖ นายประสิทธิ์  หะขุนทด  

 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย   คำทอง)                                        (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                    ครู คศ.๑                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
       ส่ือสาร ICT 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๗ (๒ – ๖), ๘ (๑ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนัก ถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่า
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทย  และในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก  เทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัย
สำคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและเอื้อประโยชน์ใช้สอยให้กับการทำงานในทุก
สาขาทุกอาชีพ   

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียน ICT ระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานใน
การพัฒนาห้องเรียน ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักคิด “ส่ือ 
ICT เข้าถึงห้องเรียน”  ดังนั้นสถานศึกษาจึงเห็นความสำคัญของส่ือเทคโนโลยีท่ีมีต่อผู้เรียน  จึงดำเนินการจัด
การศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายประกอบการเรียนรู้  สถานศึกษาจึงส่งเสริมให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย  มา
เป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สืบค้นข้อมูลเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสนับสนุนงานด้านการบริหาร 
      จัดการและการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนวดัเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เป็นไปอย่างมี 
      ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ 
               มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 

 ๒.๓ เพื่อให้ครู ผู้เรียน และบุคลากร ทางการศึกษา ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับบริการ 
            สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 

๒.๔ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสร้างโอกาสในการ 
      เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  ในการแสวงหาความรู้แก่ครู ผู้เรียน บคุลากรทางการศึกษา  
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๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                   ๓.๑.๑ พัฒนาห้องปฏิบติัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพัฒนาความรู้ ทักษะ 
        ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แก่ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
                             โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

  ๓.๑.๒ ครูและนักเรียน มีส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพียงพอต่อการใช้ 
                  งาน 
  ๓.๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ในโรงเรียนให้มี 
                   ความพร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน ICT  
                   ระดับสถานศึกษา 
 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
             ๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และมีทักษะท่ีจะใช้ 
                            เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        

        ๓.๒.๒  ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  และการส่ือสาร และสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  ในการแสวงหา  
                  ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  

 
๔. วิธีการดำเนินการ 

๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  
-ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ   
-นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  

-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
๔.๔ ปรับปรุง (Act)  

-ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
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๕.  ระยะเวลาดำเนินการ  (ระบุวัน / เดือน / ป ีที่จะจัดทำกิจกรรม) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนดำเนินงาน เม.ย. – พ.ค.  ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 
คณะทำงาน 

๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๑ (มิย.- กค ๖๔) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (พย. – ธค ๖๔) 

๑๐,๐๐๐ นายธนากร  โชค
เจริญนพคุณ 

๓.พัฒนาติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

ภาคเรียนท่ี ๑ (กค.-กย ๖๔) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (ธค.๖๔ - กพ.

๖๕) 

๕,๐๐๐ นายธนากร  โชค
เจริญนพคุณ  

๔. พัฒนาห้องปฎิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ภาคเรียนท่ี ๑ (กค.-กย ๖๔) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (ธค.๖๔- กพ.

๖๕) 

๕,๐๐๐ นายธนากร  โชค
เจริญนพคุณ  

๕.แข่งขันทางวิชาการ ส.ค. ๒๕๖๔ -   ธค. ๒๕๖๔ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร  โชค
เจริญนพคุณ 

๖. นิเทศติดตาม ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 

๗.ประเมนิผลและสรุปผลรายงาน มี.ค. ๒๕๖๕ - นายธนากร  โชค
เจริญนพคุณ 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล  
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑ บุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลางทุกคน
สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้ 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 
แบบนิเทศตรวจเยี่ยมห้องเรียน 

๒ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลางทุกคนสามารถ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 
๗.งบประมาณที่ใช้   

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา                 -   บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น         -   บาท 
๗.๔ อื่น ๆ                    -   บาท 

     รวมงบประมาณที่ได้รับ                   ๓๐,๐๐๐           บาท 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ โรงเรียนคลองแสนสุขสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสนับสนุน     
      งานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๙.๒ นักเรียนมีทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
            สารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๓ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร ส่ืออุปกรณ์และ Software เกีย่วกับการพัฒนาครูโรงเรียน 
            ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 

          ๙.๔ ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานำความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
               การส่ือสาร เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
  
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
๙.๒ นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 
๙.๓ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
๙.๔ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๙.๕ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๙.๖ นางสาวกัญย์ชญา  ผารัตน์  
๙.๗ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
๙.๘ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๙ นายเกรียงไกร  วาปีเน 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ)                               (นายสุรศักด์ิ    ทองแท้) 
                    ครูอัตราจ้าง                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงไกร   วาปีเน 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๗ ( ๒ – ๖), ๘ (๑ – ๓) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนเป็นบ้านหลังท่ีสองของนักเรียนท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่พอ ๆ กับบ้าน     โรงเรียนยังเป็นสถานศึกษาท่ี
ให้ความรู้แก่นักเรียนฉะนั้นโรงเรียนต้องเป็นสถานท่ีท่ีควรมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม   สะอาด       ร่มรื่น   ปลอดภัย   
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   การปลูกฝ่ังทัศนคติท่ีดีในการดำรงชีวิต    รวมท้ังให้  บริการแก่ชุมชนมามีส่วนร่วม
ใช้สถานท่ีในโอกาสต่าง ๆ   การพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมจึงมีความสำคัญมาก    โดยต้องปรับปรุง   
ต่อเติม   ซ่อมแซมและสร้างแหล่งเรียนรู้   สภาพแวดล้อมท่ีดีสะดวก  สะอาด   สวยงาม   ปลอดภัย   รวมทั้งดูแล
ติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพด้วย     

                                                                                                                                                                                 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ ท่ีสวยงาม มีความสะอาด และร่มรื่น 
๒.๒   เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัย 
๒.๓   เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี   เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน        
            

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ร้อยละ  ๘๕   อาคารสถานท่ีแข็งแรง   ปลอดภัย   มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           โรงเรียนมีการใช้อาคารสถานท่ีได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า    

๔. วิธีดำเนินการ 
  ๔.๑  วางแผนดำเนินงาน  P 
                แต่งต้ังคณะกรรมการ 
        ประชุมคณะกรรมการ 
 ๔.๒  ดำเนินการ  D 
                ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 ๔.๓  การตรวจสอบ  C 
                นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
 ๔.๔  การปรับปรุง  A 
                รายงานโครงการ 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕.ระยะเวลาดำเนินการ   (  ระบุวัน  /  เดือน /   ปี  ที่จะจัดทำกิจกรรม  ) 
                   กิจกรรม           
   

ระยะเวลา 
ในการดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบ    
สาธารณูปโภค และครุภัณฑ์
ต่างๆ 

๑๖ พ.ค. ๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๑๐๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
 

๒.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

๑๖ พ.ค. ๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๕๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
 

๓.ติดต้ังระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง
บอร์ดและป้ายต่าง ๆ 

๑๖ พ.ค. ๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๕๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
 

๔. จัดซื้อโต๊ะ- เก้าอี้  สำหรับนั่ง
พักผ่อน  และจัดต้ังถังขยะให้
เพียงพอ 

๑๖ พ.ค. ๖๔- 
๓๑ มี.ค. ๖๕ 

๕,๐๐๐ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
 

 

๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑.มีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงาม   สะอาด    ร่มรื่น 

๒.เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

สภาพจริง 
 

สภาพจริง 

แฟ้มสะสมงาน 
 

แฟ้มสะสมงาน 
 
 
๗. งบประมาณ 
 ๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา        -  บาท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -  บาท 
 ๗.๔  อื่น ๆ          -  บาท  

 รวมงบประมาณท่ีได้รับ   ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑.  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี   เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๘.๒.   โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีน่าพึงพอใจของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายเกรียงไกร วาปีเน 
๙.๒ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๓ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๔ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๙.๕ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
๙.๖ นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
๙.๗ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๙.๘ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๙ นายเอกชัย  คำทอง 
๙.๑๐ นายสนิท  ภูจอมขำ 
๙.๑๑ นายณรงค์  ปานอินทร์ 

 
 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายเกรียงไกร  วาปีเน)                                    (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                      ครู คศ.๑                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ ์   ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            โครงการร้านสวัสดิการในโรงเรียน 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๙ (๒) ,๑๐ (๒) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โครงการสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้จากการกิจกรรมจริง และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานใน
อนาคตเกี่ยวกับการค้าขาย  เพราะสวัสดิการร้านค้า เป็นระบบท่ี โรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อนำผลประโยชน์มาใช้
ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการเข้าดำเนินงานและตรวจสอบ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้ซื้อสินค้าราคาย่อมเยา 
๒.๒  เพื่อนำผลประโยชน์มาดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน 

 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
          ๑.  โรงเรียนมีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาย่อมเยาจำหน่ายนักเรียน 
          ๒.  นำผลประโยชน์มาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          ๑.โรงเรียนนำสินค้าท่ีมีคุณภาพมาขายและราคาถูกหรือเท่าเทียมท้องตลาดร้อยละ ๙๐ 
          ๒. ผลประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐ นำมาใช้ในกิจกรรมโรงเรียน 

๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  วางแผนดำเนินงาน 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   - ประชุมคณะกรรมการ 
 ๔.๒  ดำเนินการ 

- ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 ๔.๓ การตรวจสอบ 

- นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
 ๔.๔  การปรับปรุง 

- รายงานโครงการ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕.ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

๑.ประชุม วางแผน  มิ.ย.-ก.ค.๖๔ - นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๒.แต่งต้ังคณะกรรมการ มิ.ย. ๖๔ - ผู้บริหารโรงเรียน 
๓.ดำเนินงานตามโครงการ 
 -การจัดสวัสดิการให้คณะครูและนักเรียน 
-จัดสวัสดิการให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
-กิจกรรมนักขายมืออาชีพ 

 
ก.ค.๖๔-เม.ย.

๖๕ 
ก.ค.๖๔-เม.ย.

๖๕ 
ก.ค.๖๔-เม.ย.

๖๕ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 
นายรัฐเขตต์  หิรัญ และ
นักเรียน 
(เงินนอกงบประมาณ) 

๔.กำกับ ติดตามและประเมินผล ก.ค.๖๔-เม.ย.
๖๕ 

- นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๕.รายงานโครงการ เม.ย. ๖๕ - นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑.นกัเรียนและผู้ปกครองได้รับความสะดวก
ในการซื้อสินค้า 
๒.นักเรียนได้ฝึกอาชีพางด้านการตลาด เพื่อ
ต่อยอดอาชีพในอนาคต 
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่อหน้าท่ี 
๔.คณะครูได้รับสวัสดิการทางการเงิน เพื่อ
ปรับสภาพคล่องทางการเงิน 

-สังเกตพฤติกรรมการซื้อและ
ตอบแบบสอบถาม 
-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
-จากการสอบถาม 

-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบประเมินพฤติกรรม 
 
-แบบสอบถาม 

๗. งบประมาณ 
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว   ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา          -   บาท 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการร้านค้าไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต 
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๒ นายเกรียงไกร วาปีเน 
๙.๓ นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
๙.๔ นางสาวอัณชญา  พวงแสง  
๙.๕ นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
๙.๖ นายพีรวิชญ์  จะมือ 
๙.๗ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
 
 
 

.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายรัฐเขตต์      หิรัญ)                                          (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                   ครู คศ.๑                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์   ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๘ (๑ – ๓), ๙ (๑ – ๒), ๑๐ (๑ – ๕) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อ
สังคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้วางแผนร่วมกับภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐานโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) ในการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมคุณธรรม 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมบริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับช้ันอนุบาลและช้ัน
ประถมศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญทางวิชาการยิ่งขึ้น  
๒.๒ เพื่อจะได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  
๒.๓ เห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  
๒.๔ พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำรงชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม  
๒.๕ ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อ  
      สังคม  
๒.๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ ด้านปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล ๒ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ทุกคน  
๓.๑.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ  
๓.๒.๑ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความชำนาญ ทางวิชาการและวิชาชีพจาก ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
และนอกสถานท่ีมากยิ่งขึ้น  
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
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๔. วิธีการดำเนินการ  
๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  

-ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ  
-นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
๑) กิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเรียนรู้ และ ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ได้แก่  

-กิจกรรมชมรม (กิจกรรมทางเลือกเชิงทักษะ)   
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการตามเวทีต่าง ๆ 

๒) กิจกรรมคุณธรรม/กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เป็นคนดี และใช้ กระบวนการวิชาทาง
ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย และความรับผิดชอบให้กับ นักเรียน ได้แก่  

-กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
-กิจกรรมวันวชิราวุธ  
-กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง และลูกเสือสำรอง  
-กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม และหรือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

๓) กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการนำนักเรียนศึกษาหาความรู้นอกสถานท่ี ยังแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่  

-การศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับช้ันอนุบาล –ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๔) กิจกรรมพัฒนาด้านการบริการสารสนเทศ ICT ดำเนินการบริการด้านส่ือสารสนเทศในการ 
สืบค้นข้อมูล และจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการบริการความสะดวกด้านสาระสนเทศ 
จัดพิมพ์เอกสาร 

๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

๔.๔ ปรับปรุง (Act)  
-ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน / เดือน / ปี ท่ีจะจัดทำกิจกรรม) 
กิจกรรม ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมทางวิชาการ  
     - กิจกรรมชุมนุม  
     - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

 
๑๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ –  
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
นางศริิรัตน์  นิยะมานนท์ 
ว่าที่รอ้ยตรีทรงศักด์ิ ศรีใส 
นายเอกชัย คำทอง 

๒. กิจกรรมคุณธรรม/กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
     -กิจกรรมเปิด-ปิดกองลูกเสือ  
 
     -กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
     -กิจกรรมวันวชิราวุธ  
     -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง  
     -กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  

 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - 

๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒๕ พฤศจิกายน๒๕๖๔ 
๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

๓,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
นายเกรียงไกร วาปีเน 
นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
ว่าท่รอ้ยตรีทรงศักด์ิ ศรีใส 
นางสาวศิริพร นาคเนนัย
นางสาวณฐมน กำลังมาก 
นางสาวกัลชญา ผารัตน์ 

     -กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓๐,๐๐๐ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
นายสัมฤทธิ์ พาศรี 

    - บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓,๐๐๐ ว่าที่รอ้ยตรีดำรงศักด์ิ ยืนยง 

๓. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับช้ัน
อนุบาล ๒ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑ กันยายน ๒๕๖๔ - 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๐,๐๐๐ นายเกรียงไกร วาปีเน 
ว่าที่รอ้ยตรีทรงศักด์ิ ศรีใส 
 

๔. กิจกรรมพัฒนาด้านการบริการ สารสนเทศ ICT  
     -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ี เกี่ยวข้อง
สำหรับการบริการ ICT ซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์
สำนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ
และให้พร้อมบริการแก่ นักเรียนอยู่เสมอ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
 
 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด / ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้าน  ความรู้ทาง
วิชาการอย่างเต็มศักยภาพของแต่ ละบุคคล  
๒. ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม/ลูกเสือ-เนตร
นารีอย่างเต็มศักยภาพ ของแต่ละบุคคล 
๓. ผู้เรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๔. ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาด้าน การบริการสารสนเทศ ICT 
๕. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

ประเมินผลงาน 
 
 

สอบถาม 
 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

แบบประเมินผลงาน 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๗. งบประมาณที่ใช้  
๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว ๑๕ ปี     ๓๗๐,๐๐๐  บาท  
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา           -   บาท  
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น            -   บาท  
๗.๔ อื่น ๆ              -  บาท  

รวมงบประมาณท่ีได้รับ   ๓๗๐,๐๐๐ บาท  
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความชำนาญยิ่งขึ้น 
๘.๒ ผู้เรียนมีจิตใจท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อสังคม 
๘.๓ ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๘.๔ ส่งเสริมความรักความสามัคคี   
๘.๕ ผู้เรียนสามารถนำหลักการทางลูกเสือ – เนตรนารี ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

          ๘.๖  ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
  
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๙.๒ นายเกรียงไกร วาปีเน  
๙.๓ นายเอกชัย คำทอง 
๙.๔ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๙.๕ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๙.๖ นางสาวณฐมน กำลังมาก 
๙.๗ นางสาวศิริพร นาคเนนัย 
๙.๘ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์  
๙.๙ นายรัฐเขตต์ หิรัญ 
๙.๑๐ นางสาวจิราพร กองเกิด 
๙.๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๙.๑๒ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์   ศรีใส)                                   (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                      ครูผู้ช่วย                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกพร   นนท์ศิร ิ
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๓ (๑ – ๔) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กท่ีมีอายุระหว่าง ๓-๕ ปี เพื่อให้เด็กมี
ความพร้อมทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา  เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางทักษะ
ต่างๆ  พร้อมท่ีจะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป  ฉะนั้นครูผู้สอนต้องมีทักษะในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  
และต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  และทันต่อทุกสถานการณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม   โดยการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยขึ้นเพื่อสนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึน้ไป 
  
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้าน     
      สติปัญญา  

 ๒.๒ เพื่อให้เด็กมีทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 ๒.๓ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐   มีพัฒนาการครบทุกด้านท้ังร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
                               สติปัญญา 
  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕   มีความพร้อมท่ีจะศึกษาในระดับประถมศึกษา 
  ๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๙๕    มีความภาคภูมิใจในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
                               ได้อย่างมีความสุข 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) มีพัฒนาครบทุกด้าน 

ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
๔.วิธีการดำเนินการ 

๔.๑ วางแผนดำเนินงาน  (P)                          ๔.๒  ดำเนินการ  (D) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ                               - ดำเนินงานตามกิจกรรม  
- ประชุมคณะกรรมการ 

 ๔.๓ การตรวจสอบ  (C)                                 ๔.๔   การปรับปรุง  (A) 
                     -  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล                       -  รายงานโครงการ 

                    
๕.ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุวัน / เดือน / ปี ที่จะจัดทำกิจกรรม) 

 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๕,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
 

๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๘,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
 

๓..กิจกรรม - โครงงาน          
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – 
๙ เมษายน  ๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
 

๔. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – 
๙ เมษายน  ๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
 

 ๕.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย   ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
 

๖.กิจกรรมบัณฑิตน้อย-ช่ืนชมยินดี 
และวันแห่งความสำเร็จ 

๑ -๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑๐,๐๐๐ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
นายรัฐเขต์ หิรัญ 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
นางสาวอัณชญา พวงแสง 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียนในระดับปฐมวัยโรงเรียน 
คลองแสนสุขมีพัฒนาครบท้ัง ๔ ด้าน อันได้แก่ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
๒. เด็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยมีประสบการณ์การ
เรียนรู้  เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา 
๓. โรงเรียนมีการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.ตรวจการประเมินผล
พัฒนาการเด็ก 
 
๒.ตรวจผลงานเด็ก 
 
 
 
๓.ตรวจการประเมินผลการ 
จัดประสบการณ์ 

๑.แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
 
 
๒.แฟ้มผลงานเด็ก 
๓.ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
๔.แผนการจัดประสบการณ์ 
 

๗.งบประมาณที่ใช้  
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว               ๔๐,๐๐๐               บาท 
๗.๒  เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน             -              บาท 

 ๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น         -                  บาท 
 ๗.๔  อื่น ๆ                                   บาท 

 รวมงบประมาณท่ีได้รับ           ๔๐,๐๐๐      บาท 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๘.๒ เด็กมีความพร้อมท่ีจะศึกษาในระดับประถมศึกษา 
๘.๓ เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ 
๙.๒ นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล 
๙.๓ นางนิ่มนวล ปานอินทร์ 
๙.๔ นายรัฐเขต์ หิรัญ 
๙.๕ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักด์ิ ศรีใส 
๙.๖ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
๙.๗ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
 

 
................................. ................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวกนกพร   นนทืศิริ)                                     (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                  ครู ผู้ช่วย                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 

..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักด์ิ    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ                     พัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงาน                บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายสัมฤทธิ์   พาศรี 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ       ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี       ๓ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)       ๓ (๓ – ๔ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบท
สังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่าง
แท้จริง 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดคุณลักษณะ
ของคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๒.๑   เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
       ๒.๒    เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
       ๒.๓    เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
       ๒.๔    เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

๓.เป้าหมาย 
        ๓.๑ ด้านปริมาณ 
        ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                  ๓.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความเอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
                  ๓.๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
         ๓.๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
           ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมท่ีโครงการกำหนด  

๔. วิธีดำเนินการ 
    ๔.๑  ขั้นการวางแผน (P) 
                ๔.๑.๑  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
  ๔.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนรว่มกับคณะครู 
  ๔.๑.๓ จัดทำโครงการ 
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  ๔.๑.๔ นำเสนอโครงการ 
๔.๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
  ๔.๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการ และมอบหมายภาระงาน 
  ๔.๒.๒ ดำเนินงานตามโครงการ 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๑.๓ กิจกรรมวิถีพุทธ 
๑.๔ กิจกรรมเรียนรู้และทดสอบธรรมศึกษา 
๑.๕ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
๑.๖ กิจกรรมเรียนสาระพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์  ( เข้าค่ายธรรม ประถมและมัธยม ) 

              วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๒.๑ กิจกรรมวันไหว้คร ู
  ๒.๒ กิจกรรมวันแม ่
  ๒.๓ กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนดีมีความกตัญญูกตเวที 
  ๒.๔ ติดกรอบป้ายความซื่อสัตย์สุจริตทุกห้องเรียน(เน้นระเบียบการสอบ การไม่ลอกการบ้าน 
การไม่ลักขโมย การพูดแต่ความจริง) 
  ๒.๕ ประกวดสมุดบันทึกความดีประจำวัน 
  ๒.๖ ประกวดพูด/เรียงความ เรื่อง ความดีท่ีฉันทำ ในวันสำคัญต่างๆ 
              วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
  ๓.๑ กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนดี ด้านต่างๆโดยการคัดเลือกของนักเรียน
และครู ดังนี้ 
  - ผู้เรียนท่ีรู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น 
  - ผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความมีน้ำใจ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่น 
  - ผู้เรียนท่ีรู้จักการแบ่งปันทรัพย์สิน หรือส่ิงของเพื่อผู้อื่น 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔  เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ในช้ันเรียน 
  ๔.๒ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การใช้ทรัพย์สิน และส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
  ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
  ๔.๔ กิจกรรมใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๕ กิจกรรมปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
           ๔.๖  กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ 
          ๔.๓ ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
  ๔.๓.๑ นิเทศกำกับดูแล 
  ๔.๓.๒ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
   - ก่อนดำเนินงานโครงการ 
   - ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
   - หลังส้ินสุดโครงการ 
  ๔.๓.๓ สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 
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 ๔.๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
  ๔.๔.๑ นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
  ๔.๔.๒ พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  ๔.๔.๓ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๔ สรุปรายงานโครงการ 
  ๔.๔.๕ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอหัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๔.๖ นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

รายการ/กิจกรรมสำคัญ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการวางแผน (P) 
๑.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
๒.วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนร่วมกับคณะครู 
๓.จัดทำโครงการ 
๔. นำเสนอโครงการ 

 
     ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ขั้นดำเนินงานตามแผน (D) 
๑.แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบงาน 
๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 
๓.ดำเนินงานตามโครงการ 
๓.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓.๓กิจกรรมวิถีพุทธ 
๓.๔ กิจกรรมเรียนรู้และทดสอบธรรมศึกษา 
๓.๕ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
๒.๖  กิจกรรมเรียนสาระพระพุทธศาสนากับพระ
อาจารย์ 
๒.๗ ติดกรอบป้ายความซื่อสัตย์สุจริตทุกห้องเรียน 
๒.๘ ประกวดสมุดบันทึกความดีประจำวัน 

 
๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
 
นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
นายประสิทธิ  หะขุนทด 
นายสัมฤทธิ์ พาศรี  
นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน 
นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
นายสนิท    ภูจอมขำ 
 
นายสนิท    ภูจอมขำ 
นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 

ขั้นตอนตรวจสอบประเมินผล (C) 
๑. นิเทศกำกับดูแล 
๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
- ก่อนดำเนินงานโครงการ 
- ระหว่างดำเนินงานโครงการ 
- หลังส้ินสุดโครงการ 
๓.สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 

 ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ –  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๙ ประกวดพูด/เรียงความ เรื่อง ความดีท่ีฉันทำ  
ในวันสำคัญต่างๆ 

 นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
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๒.๑๐ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๒.๑๑ กิจกรรมวันแม ่
๒.๑๒ กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียน 
๒.๑๓ กิจกรรมออมทรัพย์ในช้ันเรียน 
๒.๑๔ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การใช้ทรัพย์สิน และ
ส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
๒.๑๕ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
๒.๑๖ กิจกรรมใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๑๗ กิจกรรมปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
๒.๑๘ กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ 
๒.๑๙ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
นายสัมฤทธิ์   พาศรี 
นางสวานาทลัดดา  นันทะเสน 
 
นายสัมฤทธิ์    พาศรี 
นายทรงศักดิ์   สีใส 

ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A) 
๑.นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
๒.พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 
๓.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
๔. สรุปรายงานโครงการ 
๕.จัดทำรูปเล่มนำเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๖.นำข้อมูลไปวางแผนจัดทำโครงการใหม่ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายสัมฤทธิ์  พาศรี 

 
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Output) 
ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 

สังเกต 

 
 
แบบสังเกต 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

สังเกต แบบสังเกต 

๓.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

สังเกต แบบสังเกต 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

สังเกต แบบสังเกต 

ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนโรงเรียนคลองแสนสุขทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
สำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
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และค่านิยมอันพึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมท่ี
โครงการกำหนด 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

 
สำรวจ 
สังเกต 

 
แบบสำรวจ 
แบบสังเกต 

 
๗.งบประมาณ 

๖.๑   เงินอุดหนุนรายหัว     ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖.๒   เงินรายได้สถานศึกษา        -            บาท 
๖.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น        -            บาท 
๖.๔   อื่นๆ     
 รวมงบประมาณท่ีได้รับ    ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นายสัมฤทธิ์   พาศรี                                         
๙.๒ นางสาวณฤมล  ลาภประสพ                             
๙.๓ นางสาวนาทลัดดา    นันทะเสน                      
๙.๔ นายสนิท   ภูจอมขำ                                                               
๙.๕ นายประสิทธิ    หะขุนทด 
๙.๖ นายธนากร   โชคเจริญ 

 
 
 
.................................................ผู้เสนอโครงการ       ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสัมฤทธิ์      พาศรี)                                      (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                    ครู คศ.๑                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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กลยุทธ์ที่ ๔  
ส่งเสริมการพัฒนาครแูละ บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



185 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเอกชัย    คำทอง 
ลักษณะโครงการ                🗹 โครงการต่อเนื่อง ⬜ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่    ๔ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๔ (๑ – ๔) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

สังคมปัจจุบันนี้มีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่ง
อยู่ในวัยท่ีกำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางท่ีถูก ประกอบ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าท่ีการงานและการหาเล้ียงชีพของแต่ละครอบครัว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการ
ดำเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขโรงเรียนวัดใหญ่ ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้
ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการ
ขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
     ๒.๑.๑  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน 
     ๒.๑.๒  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcome ) 
     ๒.๒.๑  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์      
     ๒.๒.๒  นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึงเกณฑ์ความสำเร็จของการ

ประเมินโครงการ  ๙๐ %  ขึ้นไป 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑  ด้านปริมาณ  
๓.๑.๑  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม    

ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
       ๓.๑.๒  ครูร้อยละ ๘๐ เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
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๔. วิธีดำเนินการ 
     ๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 

๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 

๔.๑.๒  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๔.๒  ขั้นดำเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2  ดำเนินงานตามโครงการฯ  

-กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
-กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

-จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 
-จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ี

แท้จริง) 
๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด       
        ๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
๔.๔.๒  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
๕.  งบประมาณในการดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
๑.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี  
     การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ี  
     ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
 
 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
ก.ค. ๖๔ 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายเอกชัย  คำทอง 
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ขั้นดำเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
2.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

2.5 จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 

2.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา   
ท่ีแท้จริง) 

d 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐  

 
ก.ค. ๖๔ 

 
 

ตลอดปี 
 

ก.ค.-ส.ค. 
 

ส.ค. 
ส.ค. 

 
นายเอกชัย   คำทอง 
 
 
 
 
ครูประจำช้ัน 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 
 

 
- 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
นายเอกชัย   คำทอง 
 
 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  ๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการ 
  ๔.๔.๒  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 
 

 
- 
- 

 
เม.ย ๖๕ 
เม.ย ๖๕ 

 

นายเอกชัย   คำทอง 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
 

 
๖.  การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          
ในกิจกรรมต่อไปนี ้

● กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
● กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
● กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
● กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

 

สัมภาษณ์ 

 

สังเกต 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต 
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- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

● จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

● จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริง) 

๒.  ครูร้อยละ ๘๐ เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

● กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
● กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
● จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน

เรียนและระดับโรงเรียน 

สำรวจ 

 

 

ทดสอบ 

 

 

 

 

ประเมินผล 

แบบสำรวจ 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 

ด้านคุณภาพ 
         การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

 
๗.งบประมาณ 

๗.๑   เงินอุดหนุนรายหัว ๑๐,๐๐๐ บาท 
๗.๒   เงินรายได้สถานศึกษา      - บาท 
๗.๓   เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น      - บาท 
๗.๔   อื่นๆ     
รวมงบประมาณท่ีได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุก

คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ นายเอกชัย   คำทอง 
๑๐.๒ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 
๑๐.๓ นางสาวศิรพร  นาคเนนัย 
๑๐.๔ นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
๑๐.๕ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  นาคเนนัย 
๑๐.๖ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๑๐.๗ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๑๐.๘ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๑๐.๙ นายพีรวิชญ์  จะมือ 

 
 
 
   ...............................................ผู้เสนอโครงการ            ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายเอกชัย   คำทอง)                                      (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร 
แผนงาน    บริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุรศักดิ์   ทองแท้ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๔ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๑ (๑ – ๗) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา เป็นภารกิจท่ีสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษา และเพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้
กฎหมาย มีระเบียบแบบแผนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำได้รับการ
พัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีศักด์ิศรี มีความสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีขวัญกำลังใจ มีความรู้ในการประกอบ
สัมมาอาชีพมั่นคงเจริญก้าวหน้า ท้ังยังเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โรงเรียนของเราจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อการบริหาร ส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน และแสวงหาความรู้                                                                                                 
 ๒.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความสามัคคี และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานให้ 
 บรรลุผล 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน.....๔๐......คน  
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี 
                     ความรู้ความสามารถซึ่งนำมาพัฒนาการศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  วางแผนดำเนินงาน 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   - ประชุมคณะกรรมการ 
 ๔.๒  ดำเนินการ 

- ดำเนินงานตามกจิกรรม 
 ๔.๓ การตรวจสอบ 

- นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
 ๔.๔  การปรับปรุง 

- รายงานโครงการ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนดำเนินงาน ๑๕เม.ย. –๑๖ พ.ค.  
๒๕๖๔ 

- ผู้บริหารคณะทำงาน 

๒.สนับสนุนครูเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

ตลอดปีการศึกษา ๓๐,๐๐๐ นายสุรศักด์ิ ทองแท้ 

๓ .ศึกษาดูงาน  
 

๑ต.ค. –๓๐พ.ย. 
๒๕๖๔ 

๑๐๐,๐๐๐ นายสุรศักดิ์ ทองแท้ 

๔. นิเทศติดตาม ตลอดปีการศึกษา - ผู้บริหาร 
๕.ประเมินผลและสรุปผลรายงาน ๑๕มี.ค. ๒๕๖๕ - นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 

 

๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ มีขวัญกำลังใจ 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

๒. บุคลากรเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม 
 

๗. งบประมาณ 
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว   ๑๓๐,๐๐๐       บาท 
๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา         -               บาท 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๓๐,๐๐๐       บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  บุคลากรได้รับการพัฒนาทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
๘.๒  บุคลากรสามารถนำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

 ๘.๓  บุคลากรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายสุรศักดิ์   ทองแท้ 
๙.๒ นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
๙.๓ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๔ นางสาวณฐมน   กำลังมาก 
๙.๕ นางสาวจิราพร   กองเกิด 
๙.๖ นายเอกชัย  คำทอง 
๙.๗ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

 
 
 
   ...............................................ผู้เสนอโครงการ            ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายเอกชัย      คำทอง)                                  (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            สรรหาเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษาช่ัวคราว 
แผนงาน    บริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๔ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๑ (๑ – ๗) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรจำนวน
หลายอัตรา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีด ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ดำเนินการเตรียมความพร้อมมาปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความ
พร้อมในการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลมีความตระหนักและเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการสรรหาครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้และตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างบุคลากรตามความขาดแคลน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสาขาวิชาและตำแหน่งท่ีมีความขาดแคลน และจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน 
๒.๒  เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  
๒.๓  เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑  ครูจ้างสอน    

            ๓.๑.๒  ครูอัตราจ้าง   
๓.๑.๓  ครูธุรการ  
๓.๑.๔  ครูพี่เล้ียง  
๓.๑.๕  นักการฯ  
๓.๑.๖  พนักงานทำความสะอาด  

3.2  ด้านคุณภาพ 
                   มีครูและบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนครบตามความต้องการร้อยละ ๑๐๐ 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  วางแผนดำเนินงาน 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   - ประชุมคณะกรรมการ 
 ๔.๒  ดำเนินการ 

- ดำเนินงานตามกิจกรรม 
 ๔.๓ การตรวจสอบ 

- นิเทศ    ติดตาม   ประเมินผล 
 ๔.๔  การปรับปรุง 

- รายงานโครงการ 
 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงโครงการ เม.ย. ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย. ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

๓.๑ ประกาศรับสมัคร 
๓.๒  สรรหา คัดเลือกบุคลากร     
๓.๓  จัดจ้างทำสัญญา ได้แก่ 

         ๓.๓.๑  ครูจ้างสอน   
         ๓.๓.๒  ครูอัตราจ้าง (ขาดแคลนขั้น
วิกฤต)  

๓.๓.๓  ครูธุรการ  
๓.๓.๔  แม่บ้าน  
๓.๓.๕  นักการฯ  
๓.๓.๖  พนักงานทำความสะอาด  

 
เม.ย. ๒๕๖๔ 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

- 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

๑๕๐,๐๐๐   
 
 

 

นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
 

๔. ประเมินผลการดำเนินการ ครั้งท่ี ๑ 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๒ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

- นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

๕. สรุป และรายงานผล เม.ย. ๒๕๖๕ - นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๖. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑ ร้อยละของผลการประเมินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

๒ ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๗. งบประมาณ 
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว   ๑๕๐,๐๐๐       บาท 
๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา           -               บาท 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับ     ๑๕๐,๐๐๐       บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๘.๑  มีครูผู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน 
   ๘.๒  ครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๓  มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเพียงพอต่อจำนวนนกัเรียน 

 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๙.๒ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๓ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
๙.๔ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๕ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๖ ว่าท่ีร้อยตรี ทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๗ นายธนากร  เจริญโชคนพคุณ 
๙.๘ นายพีรวิชญ์  จะมือ 

 
 
   ...............................................ผู้เสนอโครงการ            ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวณฐมน  กำลังมาก)                                    (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                    ครู คศ.๑                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 

..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ     นิเทศภายในและวิจัยในช้ันเรียน 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๔ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๑ (๑ – ๗) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๗ ครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  มาตรา ๕๒ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  โดยการกำกับให้สถาบันท่ีทำหน้าท่ี
ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการวั ด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยปรับปรุงแก้ไข  ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แนะนำให้คำปรึกษา
เพื่อร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้เ ป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูเป็นการช่วยเหลือและ
สนับสนุน  ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ( พิทักษ์ประชาสรรค์) ) จึงได้จัดทำ
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒   เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓   นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
๓.   เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
   ครู ร้อยละ  ๙๐  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๔.   การดำเนินงานและกิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบ 

ประ 
มาณ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

กรกฏาคม ๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

๑. ขออนุมัติ
โครงการ 

* 
 

  
 

        - 
 

ผู้อำนวยการ 
 

๒. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 * 
 

          
- 
 

ผู้อำนวยการ 
 

๓.  ดำเนิน
กิจกรรม 
๓.๑ การเยี่ยม
นิเทศช้ันเรียน 
   - จัดทำแบบ
นิเทศภายใน 
 ๓.๒ สังเกต
การสอน 
 ๓.๓ การจัด
สอนแทน 
  - จัดทำแบบ
บันทึกการสอน
แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 

 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 

 
 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 

 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
 

 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 

 
 

 
 
* 
 
 
 
* 
 
 

 

 
 
* 
 
 
 
* 
 

 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
ผู้อำนวยการ 

และคณะกรรม 
การประเมิน 

๔. ติดตามและ
ประเมินผล 

  
 

       
 

*  - 
 

ผู้อำนวยการ 
และคณะ 
กรรมการ
ประเมิน 

๕. สรุป
รายงาน
โครงการ 

          * 
 

- ผู้อำนวยการ 
และคณะกรรม 
การประเมิน 

รวม ๕,๐๐๐  
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕. การควบคุมกำกับและติดตามผล 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน 

กรกฏาคม ๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
๑.นิเทศ
โครงการ 

                 คณะ 
กรรมการ

กำกับ
ติดตาม 

 

คณะ 
กรรมการ
ประเมิน ๒.รายงาน

โครงการ 
* * * * * * * * * * * 

๓.สรุปโครงการ   
 

        * 

 
๖. การวัดและประเมินผล 
 
 ๖.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   ๖.๑.๑ ครูผู้สอน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕  
   ๖.๑.๒ ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การเยี่ยมช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๖.๑.๓ ห้องเรียน ได้รับการจัดสอนแทน ในทุกช่ัวโมงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
  ๖.๒ วิธีการประเมิน 

๖.๒.๑ การสังเกต 
๖.๒.๒ การสอบถาม 
๖.๒.๓ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

๗.งบประมาณที่ใช้  
๗.๑  เงินอุดหนุนรายหัว                 ๕,๐๐๐               บาท 
๗.๒  เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน                                    บาท 

 ๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น              -                  บาท 
 ๗.๔  อื่น ๆ                                   บาท 

 รวมงบประมาณท่ีได้รับ           ๕,๐๐๐      บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๘.๒ ครูมีขวัญกำลังใจ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    ๘.๓ นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
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หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์ 
๙.๒ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๓ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๔ นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 
๙.๕ นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
๙.๖ นายเกรียงไกร  วาปีเน 
๙.๗ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๙.๘ นายเอกชัย  คำทอง 
๙.๙ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๑๐ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
 
 
 

   ...............................................ผู้เสนอโครงการ            ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์)                               (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                          รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุน 

และการจดัการศึกษา 
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โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ชื่อโครงการ            สำรองเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ 
                                         บริหารจัดการสู่เปล่ียนแปลง(รัฐบาล) 

แผนงาน    บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุรศักดิ์   ทองแท้ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๕ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๒ (๑ – ๓), ๑๓ (๑ – ๔) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการเปล่ียนแปลงของภาครัฐบาล  
จำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณท่ีต้องจัดสรรไว้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งการจัดกิจกรรม สัมพันธ์
ชุมชนบางครั้งไม่มีการจัดต้ังงบประมาณไว้และบางโครงการเป็นโครงการท่ีนอกเหนือแผนงบประมาณ  เป็น
โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อมีการจัดสรรเงินสนับสนุนไว้ก็จะเกิดความคล่องตัวใน การ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
๒.๒ เพื่อใช้สำรองจ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน การกุศล โครงการเร่งด่วนของภาครัฐบาล 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ การบริหารจัดการมีงบประมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการ  
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ การบริหารจัดการคล่องตัวเกดิประสิทธิภาพ 
 

๔. วิธีการดำเนินการ  
๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  

- ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ   
- นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
๔.๔ ปรับปรุง (Act)  

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
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๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

๑. ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความ ต้องการ 

เม.ย. ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย. ๒๕๖๔ - ผู้บริหาร 
๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

ดำเนินกิจกรรม ตามแผน 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและ การกุศล 
- กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจาก แผนฯ 

 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

- 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 

๔. ประเมินผลการดำเนินการ มี.ค. ๒๕๖๕ - นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 
นางสาวจิราพร  กองเกิด 

๕. สรุป และรายงานผล เม.ย. ๒๕๖๕ - นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 
นางสาวจิราพร กองเกิด 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

๑. การบริหารจัดการเกิดความ คล่องตัว  
๒.โรงเรียนมีเงินสำรองจ่ายร่วม กิจกรรม
สัมพันธ์ชุมชนและการ กุศลเพียงพอและ
ทันต่อความต้องการ 

๑. การสังเกต  
๒. การสอบถาม  
๓. การตรวจสอบ 

๑. แบบสังเกต  
๒. แบบสอบถาม  
๓. แบบตรวจสอบ/รายงาน 

 
๗. งบประมาณที่ใช้  

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว ๑๕ ปี        ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา           -   บาท  
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น            -   บาท  
๗.๔ อื่น ๆ              -  บาท  

รวมงบประมาณที่ได้รับ      ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนมีเงินสำรองจ่ายเพียงพอต่อความต้องการ การใช้งบประมาณท่ีได้รับอย่างประหยัด คุ้มค่าและ เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นายสุรศักดิ์   ทองแท้ 
๙.๒ นายเกรียงไกร   วาปีเน 
๙.๓ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
๙.๔ นางสาวอิสรา   บุญเต็ม 
๙.๕ นางสาวจิราพร   กองเกิด 
๙.๖ นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
๙.๗ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

 
 
     .................................................ผู้เสนอโครงการ     ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวณฐมน  กำลังมาก)                             (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู คศ.๑                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
 
 

...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๕ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๒ ( ๑ – ๓ ), ๑๓ (๑ - ๔) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน  จำเป็นท่ีจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานให้เป็นไป
อย่างคล่องตัว   รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  
ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมาย  จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมและจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบันและทันสมัยยิ่งขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวม  จัดระบบฐานข้อมูลและสร้าง
เครือข่ายเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขตอื่นๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบงานสารบรรณซึ่งเป็นระบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานเอกสาร เช่น การรับ-ส่ง ติดตาม ค้นหา ต้องตรวจสอบ
อยู่ตลอดเวลา มีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีต้องมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน เอกสารบางเรื่องมีกำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ความเร่งด่วน ระดับความสำคัญหรือช้ันความลับของเอกสารเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การดำเนินการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จึงจำเป็นท่ีโรงเรียนจะต้องดำเนินการโดย
ร่วมงานกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ในรูปแบบ E – Office การรับ – ส่งหนังสือราชการ
ผ่าน Internet 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการภายในโรงเรียน ให้สอดคล้อง
กับระบบมาตรฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการภายในโรงเรียน 

๒.๒  เพื่อจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓  เพื่อพัฒนางานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบท้ัง ๔ กลุ่มงาน 
          ๒.๔  เพื่อการรับส่งเอกสารผ่านระบบ Internet ระหว่างโรงเรียนกับ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
 ๒.๕  เพื่อการรับส่งเอกสารผ่านระบบ E- mail ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.พัฒนางานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์อย่างเป็นระบบและสะดวกในการค้นหาอย่างรวดเร็ว ของ

แต่ละกลุ่มงาน ท้ัง ๔ กลุ่มงาน ของแต่ละฝ่ายงาน 
๒.รับส่งหนังสือราชการผ่าน Internet กับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓.รับส่งเอกสารผ่านระบบ E-mail ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอืน่ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.พัฒนางานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์อย่างเป็นระบบท้ัง ๔ กลุ่มงานได้ร้อยละ ๘๐ 
๒.รับส่งหนังสือราชการผ่าน Internet กับหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.รับส่งเอกสารผ่านระบบ E-mail ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอืน่ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๔. วิธีการดำเนินการ 
๔.๑ ขออนุมัติโครงการ (p) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดำเนินการงาน 

๔.๒ ดำเนินการ (D) 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- กำหนดกิจกรรม 
- ดำเนินงานตามกิจกรรม 

๔.๓ การตรวจสอบ (C) 
 - นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
๔.๔ การปรับปรุง (A) 

- สรุปและรายงานผลการจัดทำโครงการฯ 
 
๕ ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน / เดือน / ปี  ท่ีจะจัดทำกิจกรรม) 

                     ระยะเวลา 
กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ มิถุนายน ๖๔ – ๓๑ ตุลาคม ๖๕ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
๒. จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
สำนักงาน 

๑ กรกฎาคม ๖๔ – ๓๑ ตุลาคม ๖๕ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ กรกฎาคม ๖๔– ๓๐ มีนาคม ๖๕ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
๔. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ พฤศจิกายน ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
๕. จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
สำนักงาน 

๑๖ พฤศจิกายน ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕ ๑๐,๐๐๐ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

๖. ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุ ๑๖ พ.ค. ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕ - นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วีธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. จำนวนร้อยละของระบบข้อมูลสารสนเทศท้ัง ๔ 
งาน ท่ีใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

ตรวจบันทึกข้อมูล แบบตรวจบันทึกข้อมูล 

๒. ร้อยละของการรับส่งหนังสือราชการ ตรวจทะเบียนรับส่งหนังสือ
ราชการ 

แบบสำรวจการรับส่งหนังสือ 
ราชการ 

๓. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษามีความพึง
พอใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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๗. งบประมาณ     
 ๑. อุดหนุนรายหัว                      ๕๐,๐๐๐             บาท 
 ๒. เงินรายได้สถานศึกษา     -    บาท 
 ๓. อื่นๆ       -    บาท 
  รวมงบประมาณท่ีได้รับท้ังส้ิน  ๕๐,๐๐๐       บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูล  ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน และเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๘.๒ ครูและบคุลากรทางการศึกษา  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างและใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้ 

๘.๓ มีระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ท่ีสามารถส่ือสารกับหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอก
อย่างสมบูรณ์ 

 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ 
๙.๒ นายสุรศักดิ์  ทองแท้ 
๙.๓ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
๙.๔ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๙.๕ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
๙.๖ นางสาวกัญย์ชญา  ผารัตน์  
๙.๗ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
๙.๘ นายประสิทธิ์  หะขุนทด 
๙.๙ นายเกรียงไกร  วาปีเน 

 
 
     .................................................ผู้เสนอโครงการ     ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ)                            (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                        ครูอัตราจ้าง                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน สารสัมพันธ ์
       บ้าน ชุมชน 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอัณชญา   พวงแสง 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๕ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๒ ( ๑ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก ๕ ปี  จาก
การประเมินภายในโดยต้นสังกัด  พบว่า  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยชุมชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงเรียนยั งขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ี อย่างชัดเจน และไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  การทำงานของบุคลากรของโรงเรียนไม่เป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีกระประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง  ท่ีผ่านมาชุมชนได้มีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมทำ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี จนโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดี
ขึ้นตามลำดับ  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  ปัจจัยด้าน
ชุมชนก็เป็นส่ิงสำคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะสานความร่วมมือ เพื่อเน้นพัฒนาสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ 
 การดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และ
ชุมชนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการประสานความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทหน้าท่ี การรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วม 
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อ
ชุมชนท้ังนี้จึงต้องพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ชุมชนและโรงเรียนให้ทันสมัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและ
ทันต่อเหตุการณ์  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สารสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ี อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริการ บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมี 
ส่วนร่วม 

2.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
2.4  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร  

แผ่นพับ เว็บไซต์ 
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๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 ๓.๑.๓ จัดทำแผ่นพับ / สารสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียน ๑ ฉบับ/เดือน  
 ๓.๑.๔ ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๐   มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน/ผู้ปกครองนกัเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
บุคลากร มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.๒.๒ บุคลากรในโรงเรียน / ชุมชน / ผู้ปกครอง / ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบริการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในช่องทางต่าง ๆ แผ่นพันสารพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. วิธีการดำเนินการ 
 ๑.ขั้นเตรียม (Plan) 

  ๑ .ประชุมครู เสนอและขออนุมัติโครงการ 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 ๒.ขั้นปฏิบัติ (Do) 
ดำเนินงานตามกิจกรรม 

- การประชุมผู้ปกครอง 
- สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- สารสัมพันธ์โรงเรียน 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 

๓. การติดตามและประเมินผล (Check) 
๔. .การรายงานผล (Action) 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน / เดือน / ปี ที่จะจัดทำกิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การประชุมผู้ปกครอง พ.ค. ๖๔ – มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐ นางสาวณัฐมน กำลังมาก 

สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ก.ค. ๖๔  นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก.ค. ๖๔ และ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน ์

สารสัมพันธ์โรงเรียน พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

เว็บไซต์โรงเรียน พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ ๑,๐๐๐ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน พ.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕ ๑,๐๐๐ นางสาวอัณชญา พวงแสง 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

 
๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
1. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจการบริการ / 

การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

2. โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. จำนวนแผ่นพับ “สารสัมพันธ์โรงเรียน” ท่ี
โรงเรียนออกประชมสัมพันธ ์

4. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
๗.งบประมาณ 
 ๗.๑   เงินอุดหนุนรายหัว   ............๘,๐๐๐.......... บาท 
 ๗.๒  เงินรายได้สถานศึกษา     ..................-……..........  บาท 
 ๗.๓  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น  ................................... บาท 
 ๗.๔  อื่น ๆ    .................................... บาท 
  รวมงบประมาณท่ีได้รับ     .........๘,๐๐๐.........      บาท 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ   
      บุคลากร มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีส่วนรวมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๒ โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร กิจกรรม ต่อสาธารณชนผ่านทางส่ือท่ีหลากหลาย  ได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙.๑ นางสาวอัณชญา   พวงแสง 
๙.๒ นางสาวณัฐมน กำลังมาก 
๙.๓ นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์ 
๙.๔ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
๙.๕ นางสาวจิราพร กองเกิด 
๙.๖ นางสาวกฤษฏารัตน์ บุญสีลา 
๙.๗ นางสาวนฤมล ลาภประสพ 
๙.๘ นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

 
 
 
     .................................................ผู้เสนอโครงการ     ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวอัณชญา  พวงแสง)                              (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                        ครูผู้ช่วย                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 

......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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กลยุทธ์ที่ ๖  
ส่งเสริมอัตลักษณข์องสถานศึกษา บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
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ชื่อโครงการ     วันสำคัญ 
แผนงาน    บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๖ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๔ (๑ – ๑๑) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในขบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นั้นไม่เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้นท่ีมีความจำเป็นท่ีจะทำให้การศึกษาขับเคล่ือน
ไปข้างหน้าได้แต่กิจกรรมท่ีสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั่นคือกิจกรรมวันสำคัญเพราะในปีการศึกษาหนึ่งจะมีวันสำคัญเกิดขึ้นหลายวันไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทาง
ศาสนาหรือวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมหรือวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญยิ่งท่ี
จะจัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว 

ดังนั้นหากโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในวันสำคัญโดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น หรือ
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุนเช่ือแน่ว่านอกจากนักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมในวัน
สำคัญแล้วยังได้เช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครอง กับชุมชนซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
ทางอ้อมอีกทางหนึ่ง โรงเรียนจึงจัดโครงการวันสำคัญนี้ขึ้น 

  
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนรวมไปถึงองค์กรท้องถิ่น มีส่วนรว่มในการจัด
กิจกรรม 
 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑  ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลางเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญในทุกกิจกรรม

มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและกิจกรรมท้ังหมด 
๓.๑.๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลางเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

วันสำคัญในทุกกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนบุคลากรและกิจกรรมท้ังหมด 
๓.๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญใน

ทุกกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนกิจกรรมท้ังหมด 
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๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลางมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี 
แนวทางการเป็นผู้มีความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมไทยท้ังพิธีกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีดีงามของ
ชาติไทย 

๓.๒.๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวดัเสาธงกลางมีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตนตาม
จารีตประเพณี แนวทางการเป็นผู้มีความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมไทยท้ังพิธีกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีดีงามของชาติไทย และสามารถถ่ายทอดชุดความรู้ ปลูกฝังแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

๓.๒.๓ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนด้วย
ความยินดีและมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

 
๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๔.๓  ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญและประชาสัมพันธ์จัดป้ายนิเทศและจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม 
 ๔.๔  นิเทศกำกับติดตาม 
 ๔.๕  ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. ประชุม ช้ีแจง วางแผน 
เม.ย. - พ.ค. 

๖๓-๖๔ 
- นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ 

๒. เสนอโครงการ พ.ค. ๖๔ - ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ     
วันสำคัญ ดังนี้ 

พ.ค. ๖๔- 
มี.ค.๖๕ 

- ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

  - วันวิสาขบูชา ๒๕ พ.ค.๖๔ ๑,๐๐๐ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชิน ี

๒ มิ.ย.๖๔ ๓,๐๐๐ นางสาวนฤมล ลาภประสพ 

  - วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๕ ก.ค.๖๔ ๖,๕๐๐ นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
  - วันอาสาฬหบูชา 

๒๓ ก.ค.๖๔ ๑,๕๐๐ นายสัมฤทธิ์ พาศรี 
  - วันเข้าพรรษา  
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๓ ก.ค.๖๔ ๔,๐๐๐ นายพีรวิชญ์ จะมือ 
  - วันแม่แห่งชาติ ๑๑ ส.ค.๖๔ ๘,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
  - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
    บรมนาถบพิตร 

๑๒ ต.ค.๖๔ ๔,๐๐๐ นายเกรียงไกร วาปีเน 
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  - วันลอยกระทง ๑๘ พ.ย.๖๔ ๔,๕๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
  - วันพ่อแห่งชาติ  

๓ ธ.ค.๖๔ 

๔,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
  - วันชาติ  ๕๐๐ นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 
  - วันดินโลก ๑,๐๐๐ นายเอกชัย คำทอง 
  - วันเด็กแห่งชาติ ๗ ม.ค.๖๕ ๑๐,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
  - วันมาฆบูชา   ๑๕ ก.พ.๖๕ ๑,๐๐๐ นางสาวณฐมน  กำลังมาก 

๔.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
๑๙ พ.ค. ๖๔ – 
๑๒ ก.พ. ๖๕ 

- 
นายสุรศักดิ์ ทองแท้ 

ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

๕. ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ ๑ มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 

นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
 
๖.  การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑.นักเรียนมีความรู้และเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆและช่วยกันปฏิบัติ
ตนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างต่อเนื่อง 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๒.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

๓.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการดำเนิน
โครงการ 

นิเทศติดตาม แบบวัดความพึง
พอใจ 

 
๗.  งบประมาณ(ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ)  รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๑. อุดหนุนรายหัว           ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.  รายได้จากสถานศึกษา      - บาท 
 ๓.  เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น      - บาท 
 ๔.  อื่นๆ                            - บาท 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และช่วยกันปฏิบัติตนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของไทยอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๒ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  
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๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๐.๑ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
๑๐.๒ นายสัมฤทธิ์ พาศรี 
๑๐.๓ นายเกรียงไกร วาปีเน 
๑๐.๔ นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์ 
๑๐.๕ นายเอกชัย คำทอง 
๑๐.๖ นายประสิทธิ์ หะขุนทด  
๑๐.๗ นางสาวณฐมน กำลังมาก 
๑๐.๘ นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน 
๑๐.๙ นางสาวนฤมล ลาภประสพ 
๑๐.๑๐ นายพีรวิชญ์ จะมือ 

 
 
 
     .................................................ผู้เสนอโครงการ     ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์    ศรีใส)                            (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                         ครู ผู้ช่วย                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ 

แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์   ยืนยง 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   –   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี    ๖ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)    ๑๔ (๑ – ๑๑) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้  
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน วิชาศิลปะพื้นฐาน เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ท้ังงาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  เพื่อเสริมสร้าง 
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ดังนั้น  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์เป็นโครงการใหม่ขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ฝึกสมาธิ และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  พัฒนาทักษะการแข่งขัน 
      นำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 
๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์  
      สติปัญญาและมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามเพศ และวัย                   
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน และเกดิความสามัคคีในหมู่คณะ    
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒.๕ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
๒.๖ เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้แสดงออกอย่างเต็ม  
      ความสามารถ 
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๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ด้านปริมาณ 
            ๓.๑.๑  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
                            (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
            ๓.๑.๒  นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
            ๓.๑.๓  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
            ๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
   ๓.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อนำไปแข่งขันในระดับต่างๆ 
                            ได้ 
   ๓.๒.๓ นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
 
๔. วิธีการดำเนินการ 

๔.๑ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)  
-ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ   
-นำเสนอโครงงานและขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใน โครงการ  

๔.๒ ดำเนินการ (Do)  
 - ดำเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 

๑. กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะ  ทัศนศิลป์ 
๒. กิจกรรมวงดนตรีไทย 
๓. กิจกรรมวงดุริยางค์ 
๔. กิจกรรมวงกลองยาว 
๕. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๖. กิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
๗. กิจกรรมการแสดงภายในโรงเรียน 

๔.๓ การตรวจสอบ (Check)  
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

๔.๔ ปรับปรุง (Act)  
-ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 

หน้า 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)                                    

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ  (ระบุวัน / เดือน / ป ีที่จะจัดทำกิจกรรม) 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ทางด้านศิลปะ 
      - กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะ  
ทัศนศิลป์ 

 
๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 
๕,๐๐๐ 

ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 

๒. ทางด้านดนตรี  
      - กิจกรรมวงดนตรีไทย 
      - กิจกรรมวงดุริยางค์และวงโยธวาทิต 
      - กิจกรรมวงดนตรีสากล 
      - กิจกรรมวงกลองยาว 

 
๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส 
นายประสิทธิ์ หะขุนทด 
นายธนากร โชคเจริญนพคุณ 

๓. ทางด้านนาฏศิลป์ 
      - กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
      - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
      - กิจกรรมการแสดงภายในโรงเรียน 

 
๑ ส.ค. ๖๔ – ๓๐ พ.ย. ๖๔ 
๑ ธ.ค. ๖๔ – ๑ มี.ค. ๖๕ 

๑๖ พ.ค ๖๔ – ๓๑ ม.ค. ๖๕ 

 
 

๕,๐๐๐ 

นายรัฐเขตต์ หิรัญ 
นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน 
นายพีรวิชญ์  จะมือ 

๔. ค่าใช้สอย ค่าพาหนะ ค่าซ่อมบำรุง ๑ มี.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ มี.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๕ - ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง 

 
๖. การวัดผลและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑. นักเรียนมีความช่ืนชมและเข้าร่วมกิจกรรม   - สอบถาม - แบบสอบถาม 
๒. นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกนั และเกิดความ  
    สามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    
๓. นักเรียนได้ร่วมแสดงออกในกิจกรรมอย่าง   
    สร้างสรรค์ และหลากหลาย 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 

๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ มีความพึงพอใจ 
    อยู่ในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- สอบถาม - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๗.งบประมาณที่ใช้   

๗.๑ เงินอุดหนุนรายหัว          ๕๐,๐๐๐  บาท 
๗.๒ เงินรายได้สถานศึกษา                 -   บาท 
๗.๓ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น         -   บาท 
๗.๔ อื่น ๆ                    -   บาท 

     รวมงบประมาณที่ได้รับ                   ๕๐,๐๐๐           บาท 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  และได้เข้าร่วมการแข่งขันใน 
                 ระดับสูงขึ้นไป 
 ๘.๒ นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
 ๘.๓ นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๘.๔ นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๘.๕ นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
 ๘.๖ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ 
                 นำไปสู่การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ได้ 
  
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์   ยืนยง 
๙.๒ ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส 
๙.๓ นายประสิทธิ์   หะขุนทด 
๙.๔ นายรัฐเขตต์  หิรัญ 
๙.๕ นางสาวพัฆวลัฐณ์   กาญจนปาน 
๙.๖ นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ  
๙.๗ นายพีรวิญช์   จะมือ 

 
 
 
     .................................................ผู้เสนอโครงการ     ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง)                            (นายสุรศักดิ์    ทองแท้) 
                      พนักงานราชการ                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 

.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายกิตติศักดิ์    ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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คำขออนุมัติการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  ท่ีปรากฏ
ในเล่มนี้แบ่งออกเป็นโครงการต่าง ๆ ตามการบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย โดยมีการอ้างอิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖ กลยุทธ์ 
รวมท้ังส้ิน ๓๓ โครงการ คือ  

1. การบริหารงานงบประมาณ  มีจำนวน ๔ โครงการ  ใช้งบประมาณ   ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
2. การบริหารงานท่ัวไป  มีจำนวน ๑๖ โครงการ  ใช้งบประมาณ ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
3. การบริหารงานบุคคล  มีจำนวน ๒ โครงการ ใช้งบประมาณ    ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
4. การบริหารงานวิชาการ มีจำนวน ๑๑ โครงการ ใช้งบประมาณ    ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวมการบริหารงาน ทั้ง ๔ ฝ่าย ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓,๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบในการท่ีจะนำไปปฏิบั ติใน                       
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันท่ี ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ และได้
วางแผนด้านงบประมาณแต่ละโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และถ้ามีการเปล่ียนแปลงขอให้ทางโรงเรียน
ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมได้ทันที เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอขออนุมัติ 
(นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติ 
(นายสุวรรณ  ด้วงสุข) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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คำส่ังโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
ท่ี ๕๘ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
.................................. 

  ด้วยโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  จะจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงาน
ไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑. นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัฐเขตต์  หิรัญ  ครู คศ.๑              กรรมการ 
 ๓. นางศิริรัตน์  นิยะมานน ์ ครู คศ.๑              กรรมการ 
 ๔. นางสาวณฐมล  กำลังมาก ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๕. นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ ครู คศ.๑              กรรมการ  
 ๖. นายเอกชัย  คำทอง  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๗. นายเกรียงไกร  วาปีเน  ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๘. ว่าท่ี ร.ต.ทรงศักดิ์  ศรีใส ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 ๙. นายสุรศักดิ์  ทองแท้  รองผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา  แนะนำ  ใหค้วามช่วยเหลือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖ 
 ๑. นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสัมฤทธิ์  พาศรี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๓. นายเกรียงไกร  วาปีเน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นายเอกชัย  คำทอง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๕. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๖. นายรัฐเขตต์  หริัญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๗. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๘. นายประสิทธิ์  หะขุนทด  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๙. นางสาวณฐมล  กำลังมาก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกนกพร  นนท์ศิร ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวจิราพร  กองเกิด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๑๔. นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕. ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวอัณชญา  พวงแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗. นางสาวนฤมล  ลาภประสพ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๘. ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๙. นายสนิท  ภูจอมขำ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
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๒๐. นางสาวกฤษฏารัตน์  บุญสีลา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๑. นายพีรวิชญ์  จะมือ   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 ๒๒. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๓. นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 ๒๔. นางสาวกัญญ์ชนก  จตุพรชัยมงคล ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒๕. นายสุรศักดิ์  ทองแท้   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ความต้องการ  ความจำเป็น   
มาดำเนินการจัดทำโครงการ   เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
คณะจัดพิมพ์เนื้อหาและจัดรูปเล่ม 
 ๑. นายสุรศักดิ์  ทองแท้   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๓. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอัณชญา  พวงแสง  ครูผุ้ช่วย    กรรมการ 
 ๕. นางกัญญา  พลลาภ   เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
 ๖. นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ  ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีพิมพ์แผนปฏิบัติการให้ถูกต้อง และจัดทำรูปเล่ม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ๑. นายสุรศักดิ์  ทองแท้   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๓. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  

๔. ว่าท่ีร้อยตรีทรงศักดิ์  ศรีใส  ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการพิมพ ์
คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏบิติัการ 
 ๑. นายสุรศักดิ์  ทองแท้   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายเกรียงไกร  วาปีเน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวนฤมล  ลาภประสพ  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 ๔. ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัณชญา  พวงแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  พร้อมท้ังลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
             ลงช่ือ................................................. 
                     (นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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