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ค ำน ำ 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน              
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของ            
ผู้เกี่ยวทุกฝ่ายในการวางแผนก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ี ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกัน            
อย่างเป็นระบบ ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565        
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและคู่มือการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา
2565 ซึ่งประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
      
 
                            (นายศุภกฤษ   ไชยศร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1. สภำพบริบทของสถำนศึกษำ  
 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ท่ีต้ัง 47 หมู่ 2  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
รหัสไปรษณีย์  11120 โทรศัพท์ 0-25839127 โทรสาร 02-5834023  Email : thairath95_@hotmail.com  
Website : www.thairath95.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน ผู้บริหาร
โรงเรียน คือ นายศุภกฤษ   ไชยศร 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อต้ังเมื่อ ปี พ.ศ. 2467  ซึ่งเดิม
ใช้วัดเป็นสถานท่ีเรียนของนักเรียนซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ ได้เข้ามาก่อสร้างอาคารเรียน  พร้อมอาคารอเนกประสงค์ และได้
ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา จึงได้ท าการเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 มาเป็น 
ช่ือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ในปัจจุบัน   
 1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ 10 มิ.ย.2565)  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 3 29 23 52 1:17 
อ.3 3 31 36 67 1:22 
ป.1 3 45 42 87 1:29 
ป.2 3 36 34 70 1:23 
ป.3 3 36 37 73 1:24 
ป.4 3 45 47 92 1:30 
ป.5 3 49 30 79 1:26 
ป.6 3 50 42 92 1:30 
ม.1 2 37 21 58 1:29 
ม.2 2 34 17 51 1:25 
ม.3 2 31 14 45 1:22 
รวม  30 423 343 766 1:25 

 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  มีจ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  356  คน 

มีจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนท้ังหมด   298  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.71  นักเรียนท้ังหมดจ าแนกเป็น 
  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  298   คน   คิดเป็นร้อยละ 38.90 
  นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ  468 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10  
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 1.4 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1.4.1 ครูประจ ำกำร 
 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล อำย ุ อำยุ
รำชกำร ต ำแหน่ง วุฒ ิ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน 

1 นายศุภกฤษ ไชยศร 54 31 ผอ.รร. ศษ.ม. -การวัดและประเมินผล 
-การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.1 

2 นายภูเมศ แสงพรหม 38 8 รองผอ.รร. ศษ.ม. บริหารการศึกษา พละ,ท้องถิ่น ม.1-3 

3 นางสาวนฤมล ยิ่งยง 59 32 ค.ศ.3 ศศ.บ. สุขศึกษา ภาษาไทย /ป.4 

4 นางจุฬาลักษณ์    รังกลาง 54 27 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.2, ม.1-2 

5 นางปูริดา จันทร์นวล 50 11 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ม.3,ป.4 

6 นางปวีณา กล่ินจ าปา 42 11 ค.ศ.2 ศษ.บ.  การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย /อนุบาล 2 

7 นางพิมปุณยวัจน์      มาสังข์ 35 11 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ป.1 

8 นางสาวชุติมา อินทวงค์ 35 11 ค.ศ.3 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.2,ป.5  

9 นางจิตราภรณ์    แนบนวล 35 10 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 2 

10 นางสาวนพมล    หงษ์ทอง 50 12 ค.ศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1 

11 นางสาวสุรีรัตน์    เจริญทรง 35 11 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 3 

12 นายเชาวลิต เพ็งเจริญ 44  11 ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ม.1 ,ป.6 

13 นางชนาวรรณ สุขใส 43 9 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย /อนุบาล 2 

14 นางสาวพิชญ์สินี    แพงศรีนิธิศ 33 8 ค.ศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ/ป.4,ม.1-3   

15 นางสาวธนันท์ลดา    วรรณค า 48 8 ค.ศ.2 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย /ป.6 

16 นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์ 31 8 ค.ศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3  

17 นางสาวสุนันทา   บุตรศรี 33 8 ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ ป.3,ม.3 

18 นางศรีสกุล ผิวเพ็ง 48 7 ค.ศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพ/ป.1-ป.3  

19 นางสาวจีรนันท์       ปุ่งค าน้อย 32 8 ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ /ป.4,ป.5 

20 ว่าท่ีร้อยตรีชลิตพล     ราชา 40 7 ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรี/ป.4 – ม.3 

21 นางสาวภัทราภรณ์    พิชิตภัย 32 7 ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ ป.6  

22 นางสาวสุวรรณี       ทองจันทร์ 33 5 ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ /ป.2,ป.3 

23 นางสาวสมฤดี        สิริสมุทรสาร 31 5 ค.ศ.1 ค.บ. สงัคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.4-6 

24 นายวุฒิชัย            ผลไม้  30 5 ค.ศ.1 กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.6, ม.1-3 

25 นางสาววิภาวรรณ    ประทุมวัน 29 5 ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ป.1 – ป.3 

26 นางสาวศิรินันท์    อรรถภาพ 39 4 ค.ศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา /ป.2 – ม.3 

27 นางสาวขนิษฐา กองพิธ ี 30 4 ค.ศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 

28 นางสาววลัยพร สุขสบาย 28 4 ค.ศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /ป.3 

29 นายธีรุตม์ พรหมมา 27 4 ค.ศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/ป.3 

30 นายชาตรี สารสุข 42 3  ค.ศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.2, 
ม.1-2 

31 นางพิลาสลักษณ์ ฉันทกุล 29 2 ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ป.4-5 

32 นางสาวฑิตยา จันทวัฒน ์ 43 2 ครูผู้ช่วย คอ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาการค านวณ 
ป.2-5, ม.1-3 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีครูประจ าการท้ังส้ิน  32 คน   
สอนตรงวิชาเอก 29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63  สอนตรงไม่ตามความถนัด 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.37 
 

1.4.2 ครูอัตรำจ้ำง 

 

1.4.3 ครูพี่เลี้ยง 
 

1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง  

         อาคารประกอบ   จ านวน  3  หลัง  ได้แก่  หอประชุม  ห้องปฏิบัติการ กพอ.  โรงอาหาร   
         จ านวนห้องเรียนท้ังหมด  43  ห้อง 
        บ้านพักครู   จ านวน  3  หลัง 
         ห้องส้วม  จ านวน  5  หลัง  26  ห้อง 
         ห้องพิเศษ   จ านวน  8  ห้อง  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์   

ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องศิลปศึกษา  ห้องนาฏศิลป์  ห้องพละศึกษา  
 
 
 
 

  

ท่ี ชื่อ-สกุล อำย ุ ประสบกำร
ณ์กำรสอน วุฒ ิ สอนวิชำ/ช้ัน 

งบประมำณ 
ที่จ้ำง 

1 นางอุไรพร พึ่งพิงพัก 53 13 ศษ.บ. การงาน / ป.6-ม.1 อบจ. 
2 นางสาววันวิสาข์ โตเจริญ 35 13 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 3 อบจ. 
3 นางทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม 43 10 ศษ.บ.  การงาน,สุขศึกษา/ ป.1-2 อบจ. 
4 นางสมพร พยุงวงค์ 52 21 ศษ.ม. ศิลปะ /  ป.2 – ม.3 อบจ. 
5 นางสาวกมลชนก พรไชย 30 6 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 3 อบจ. 
6 นางสาวกมลรัตน์ อมาตยสมบัติ 33 8 ค.บ. ปฐมวัย / อนุบาล 2 อบจ. 
7 ว่าท่ี รต.ธวัชชัย   โชติวัฒนานนท์ 40 17 วท.บ. สุขศึกษา/ป.1-3 อบจ. 
8 นางสาวขวัญกมล  ปานสัน 32 3 ศษ.บ. การงานอาชีพ/ป.4 อบจ. 

9 นางสาวกุญช์ภชั ฤทธิ์โชติ 32 6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.1-2 อบจ. 

10 นางวาสนา ราษฎร์นิยม 42 3 ม.3 ธุรการโรงเรียน สพฐ. 
11 นางสาวสุภาวดี คงเกล้ียง 23 1 ศษ.บ. สุขศึกษา/ ป.6 

นาฏศิลป์ / ม.1-3 
อบจ. 

ท่ี ชื่อ-สกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์

กำรสอน 
วุฒ ิ สอนวิชำ/ช้ัน งบประมำณที่จ้ำง 

1 นางนวลรัตน์     สุ่มคอย 59 23 ม.6 อนุบาล 2 รายได้สถานศึกษา 
2 นางจ านงค์       ระดมวงษ ์ 52 18 ม.6 อนุบาล 2 รายได้สถานศึกษา 



4 
 
 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมมาเป็นล าดับ  ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2543  โดยการพัฒนามีการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา อาคารสถานท่ีและสภาพบริเวณส่ิงแวดล้อม เป็นท่ี
ประจักษ์มากข้ึนจนถึงปัจจุบัน มีการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ช้ัน 9 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีปี 2546 
 2.  สร้างหอประชุม  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดปี 2547 
 3. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน  งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
ปี 2548 
 4.  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ปากทางเข้าโรงเรียนถึงสุดเขตบริเวณโรงเรียนระยะทาง 400 เมตร  
งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
 5.  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวบริเวณโรงเรียน 
 6.  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  การจัดท าสวนหย่อม  การสร้างศาลาท่ีพัก 
 7.  จัดสร้างรั้วโดยรอบบริเวณโรงเรียนทุกด้าน 

8.  การปรับสภาพภูมิทัศน์การถมพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มมีน้ าท่วมขังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
9.  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้โดยรอบบริเวณโรงเรียน  
10.  สร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบ C 516 ปี พ.ศ. 2557 – 2558 

งบประมาณ 27,920,000 บาท ขนาด 5 ช้ัน 16 ห้องเรียน 2 ห้องประชุม  
11.  สร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๗ จ านวน ๒ ช้ัน จากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  จ านวนเงิน ๙๓๕,๓๐๐  บาท  
 12.  สร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๔/๖๑(ฝ) บ้านพักครูแฝด จ านวน ๒ ช้ัน จากงบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวนเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐  บาท 
 

1.6 ข้อมูลชุมชน   
 

  1.6.1 สภำพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมืองมีวัดอยู่ใกล้โรงเรียน      

มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านมีความเจริญจากภายนอกรอบๆ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรรและโรงงาน
อุตสาหกรรม  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก
เนื่องจากประชากรมีการศึกษาไม่สูงนัก จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้ขาดความเอาใจใส่ในตัวบุตรหลาน 
นักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัดโดยติดตามผู้ปกครองมาหางานท าในตัวเมืองร้อยละ 95 ของประชากร
นับถือศาสนาพุทธ  ประชากรในชุมชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
เสมอมา ได้แก่ การท าบุญตักบาตรในวันพระ  การใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีออกมารับบิณฑบาต  การบวชนาค   
การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา  การลอยกระทง การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การทอดผ้าป่า       
การทอดกฐิน เป็นต้น 
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน/ภำรกิจงำน 
 

2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 

หลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
                  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายท่ีก าหนดไว้ สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

อบรมเล้ียงดูเด็ก จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี ้
 

 

           

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ช่วงอายุ อายุ 4 – 5 ปี 

สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
      ด้านร่างกาย 
      ด้านอารมณ์และจิตใจ 
      ด้านสังคม 
      ด้านสติปัญญา 

      เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก       
      เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี  
      แวดล้อมเด็ก 
      ธรรมชาติรอบตัว 
      ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน                             2  ปีการศึกษา (อ.2-3) 
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หลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีโครงสร้างดังนี้ 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 
รำยวิชำเพิ่มเติมที่สถำนศึกษำจัดตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
ส่ือมวลชนศึกษา - - - 40 40 40 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 80 80 80 80 80 80 
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 200 200 200 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรูบ้ังคับ) 
กิจกรรมแนะแนว /ความเป็นพลเมืองดี 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ – เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลำเรียน 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
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ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย   120  (3 นก.)   120  (3 นก.)   120  (3 นก.) 

คณิตศำสตร์   120  (3 นก.)   120  (3 นก.)   120  (3 นก.) 

วิทยำศำสตร์   120  (3 นก.)   120  (3 นก.)   120  (3 นก.) 

วิทยำกำรค ำนวณ 40   (1  นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม   120  (4 นก.)   120  (4 นก.)   120  (4 นก.) 

ประวัติศำสตร์ 40   (1  นก.) 40   (1  นก.) 40   (1  นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ    80   (2 นก.)    80   (2 นก.)    80   (2 นก.) 

ศิลปะ    80   (2 นก.)    80   (2 นก.)    80   (2 นก.) 

กำรงำนอำชีพ    40   (1 นก.)    40   (1 นก.)    80   (2 นก.) 

ภำษำอังกฤษ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 
รำยวิชำเพิ่มเติมที่สถำนศึกษำจัดตำมควำมพร้อมและจุดเน้น  

สื่อมวลชนศึกษา    40   (1 นก.)    40   (1 นก.)    40   (1 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง    40   (1 นก.)    40   (1 นก.)    40   (1 นก.) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์    40   (1 นก.)    40   (1 นก.)    40   (1 นก.) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    40   (1 นก.)    40   (1 นก.)    40   (1 นก.) 

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) 240 (4 นก.) 240 (4 นก.) 240 (4 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กิจกรรมลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้    
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ -  เนตรนำรี 40  40 40 

                   ชุมนุม 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียน 1,240 1,240 1,240 



8 
 
 2.3 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
 

  2.3.1 แหล่งเรียนรู้ 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
1) ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร   มีจ านวนหนังสือในห้องสมุด   3,716  เล่ม 

             2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1  ห้อง 
      3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2  ห้อง   
              4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  1  ห้อง 
             5) ห้องดนตรี      จ านวน  1  ห้อง 
      6) ห้องศิลปศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     7) ห้องนาฏศิลป์      จ านวน  1  ห้อง 
      8) ห้องพละศึกษา     จ านวน  1  ห้อง 
     9) ห้องวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  3  ห้อง 
      10) พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬาบาสเกตบอล  สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล   
       สนามกีฬาตะกร้อ  สนามกีฬาฟุตซอล  สนามเด็กเล่น 
  11) สวนพระอภัยมณี 

12) สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
13) ฐานพระพุทธรูป 
14) ฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
15) ศาลาเรือนไม้ 
16) สวนหย่อม 
17) สวนน้ าบ่อปลา  
- แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1) วัดโพธิ์ทองบน 
2) วังมัจฉา  
3) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
4) หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
5) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากเกร็ด 

 
  2.3.2 ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
  1) พระครูอนุวัติศาสนวงศ์  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  วันส าคัญทางศาสนา 
  2) นางนัดดา  เชิดโฉม  ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของเล่น ของตกแต่ง 
  3) นางสุรินทร์  บัญชาติ        ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ตะกร้าอเนกประสงค์ 
  4) จ.ส.ต.สุชาติ  ศรีสคู  ให้ความรู้เรื่องการป้องยาเสพติดให้โทษพิษภัยของยาเสพติด 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ 
  

3.1 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชัน้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนน 

เฉลี่ย ภำษำไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 
ป.6 53.53 36.88 37.32 44.20 42.98 
ม.3 62.50 19.28 28.81 24.82 33.85 

 
  จากตาราง สรุปได้ว่า ภาพรวมของช้ัน ป.6 มีคะแนนเฉล่ีย 42.98 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 53.53 และรองลงมาตามล าดับ คือ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉล่ีย 44.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 37.32 และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 36.88 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 33.85 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 62.50 และรองลงมาตามล าดับ คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 28.81 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉล่ีย 24.82 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 19.28 

3.2 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 2564 
ด้านคณิตศาสตร์ 56.41 
ด้านภาษาไทย 70.99 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 63.70 

   
จากตาราง สรุปได้ว่า ภาพรวมของช้ัน ป.3 รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 63.70 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏว่า 
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 70.99 และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 56.41 
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3.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2564 

 3.3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินโดยรวม ดีเลิศ 
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล ๒ มีจ านวน

นักเรียน ๕๑ คน ช้ันอนุบาล ๓ มีจ านวนนักเรียน ๘๒ คน รวมท้ังหมด ๑๓๓ คน มีครูและบุคลากร จ านวน ๑๒ คน 
จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ผลการประเมินแต่ละ
มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒กระบวนการบริหารและ
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ สรุปผลการประเมินดังนี้ 
สรุปผล 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

๑. มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย มีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก มีการดูแล 

รักษาความสะอาดของร่างกาย มีบันทึกการตรวจสุขภาพ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปผลการเจริญเติบโต 
ของเด็ก การออกก าลังกายอย่างถูก ต้อง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจวัตรประจ าวัน ท่ี ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม และกิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม cooking กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา 

๒. มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กมีอารมณ์ และจิตใจท่ีดี ร่าเริงแจ่มใสจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีการฝึกสมาธิ กิจกรรมน าเต้น 

ในตอนเช้า กิจกรรมจิตรกรน้อยท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพ 
ระบายสี ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ประดิษฐ์รูปภาพ และผลงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนช่ืนชมศิลปะ มีการช่ืนชม 
ยินดี ยกย่อง ให้ก าลังใจในการท างาน กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอน รวมท้ังค่านิยม ๑๒ ประการ รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ 
กิจกรรมโตไปไม่โกงตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๓. มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เด็กสามารถดูแลตนเอง มีวินัยในตนเอง เป็นสมาชิกท่ี ดีของสังคม  เด็กรู้ จักการช่วยเหลือตนเอง 

มีความรับผิดชอบ รู้ จักดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
รู้จักการรับประทานอาหาร ไม่เหลือท้ิง และรู้ จักเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเดินแถว ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ 
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รู้จักรอคอยในการเล่นและการท างานร่วมกับเพื่อน ๆ เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  และส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ท่ีตนนับถือ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ท่ีส่งเสริมมารยาทในการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ และการรับของ 
ตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ จัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการ มี ทักษะในการส่ือสาร และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  
Approach) กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ตามรูปแบบ  ON-SITE, ON-AIR, ONLINE,  
ON DEMAND และ  ON HAND และใช้ Platform ในการจัดประสบการณ์และการส่ือสาร และกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและทักษะทางภาษา กิจกรรมจิตรกรน้อย กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า 
กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการน าแหล่ง 
เรียนรู้ในชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ 
หลักสูตรปฐมวัย น าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี และครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ทุกสัปดาห์ 
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายในและภายนอกห้องเรี ยน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
โครงการ (Project Approach) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
มีครู ผู้สอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จบการศึกษาปฐมวัยทุ กคน และมีครูพี่ เล้ียงท่ีผ่านการ 

อบรมครบทุกช้ันเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

พัฒนาครูและบุคลากร มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม 
และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิ เทศการสอนภายในสถานศึกษา  
มีการตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ท่ีครูต้องวางแผนการจัดกิจกรรม น าส่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการ
เรี ย น รู้  ( ฝ่ า ย วิ ช า ก าร ) ทุ ก วั น จั น ท ร์  แ ล ะ บั น ทึ ก ผ ล ก าร จั ด กิ จ ก ร รม ห ลั ง ก า ร จั ด ป ระ ส บ ก าร ณ์ 
ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการพัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้เข้าอบรมตามสาขาท่ีสอน พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม สัมมนา 
ศึ ก ษ า ดู ง าน  แ ล ะ ส่ิ ง ท่ี จ ะ น า ม าป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เกิ ด ป ระ โย ชน์ กั บ เด็ ก เพื่ อ น ค รู  แ ล ะ ส ถ าน ศึ ก ษ า  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการจัดประกวด
ห้องเรียนดี ห้องเรียนคุณภาพ 
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๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
มีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ เด็กจะมีพื้นท่ีใช้สอย 

ส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีมุมการเรียนรู้อย่างน้อย  ๕ มุม ได้แก่ มุมบล็อก 
มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์  มุมศิลปะสร้างสรรค์ และมุมเกมการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลาน 
อเนกประสงค์ให้ เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
ท่ีสามารถตรวจสอบได้  จัดให้มีพื้ น ท่ีส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
บริการส่ือ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อให้ครูน า ไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการ 

เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป และส่ือส าหรับเด็กอาทิเช่น ส่ือการเรียนรู้  เกม 
เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการเรียนรู้อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ รวมท้ังห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดท าทะเบียนส่ือ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบันทึกข้อมูล 
ผู้เรียนรายบุคคล มีบอร์ดข้อมูล/ข่าวสาร สารสนเทศ ข่าวสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน  

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย นโยบาย เป้าหมาย วิ สัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

ท่ีก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าเป็นแผนปฏิบั ติการประจ าปี  มี โครงการ/กิจกรรม/ 
งานอย่างชัดเจน  ครอบคลุมงานต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงาน  แบ่งการบริหารงานเป็น ๔  ด้าน คือ 
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป ใช้ระบบ PDCA ตามรูปแบบบริหารโรงเรียน 
คุณภาพ THAIRATH 4H MODELผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบธรรมาภิบาล จัดท า 
ปฏิทินการปฏิบั ติงาน และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบั ติในรูปแบบของแผนปฏิบั ติการประจ า ปี 
มีระบบโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ท้ังทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการบ้ าน 
วิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนาห้องเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ โครงการหนูน้อย 
รักการอ่าน โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริม 
สุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน ครูจัดท าส่ือ นวัตกรรม และการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน มีการนิเทศการจัด 
ประสบการณ์  ครูมี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตร และออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่ อให้ 
เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ครูประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครู จัดประสบการณ์ ท่ี เช่ือมโยงและ เปิดโอกาสให้ เด็ก ทุกคนมี ส่วนร่วม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เด็กเรียนรู้และฝึกทักษะกระ บวนการคิดโดยผ่าน 
กระบวนการท าโครงงานและการวิ จัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(Outdoor) กิ จกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project Approach) และกิ จกรรมตาม โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ กล้าแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
ครูจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เด็กมีส่วนร่วมในการ 

สร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียนการท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน 
และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้ต่าง  ๆ มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้ 
อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนครูส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน 
เช่น คอมพิวเตอร์ เกมการศึกษา เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้  ในท้องถิ่นของตนเอง 
เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย และประเมินเด็กตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ 

ประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับ 
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน เช่น  การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การสังเกตการส ารวจ 
การพูดคุยสัมภาษณ์  แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดบัน ทึกเด็กเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงานเด็ก 
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

3.3.2 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมิน 
ระดับคณุภำพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินโดยรวม ดีเลิศ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๖๓๙ คน มีครูและบุคลากรจ านวน
ท้ังหมด ๓๔ คน จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ ท้ังนี้ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินดังนี้ 
สรุปผล 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

มีการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุ ษย์ 
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข” ซึ่ งสอดรับกับจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ท่ี เหมาะสมกับ ผู้ เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ ท้ั งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ 
ปฏิบั ติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้น เรื่อง 
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ ท่ีสุด  ครูทุกคนมีความสามารถในการน าเทคนิควิ ธีสอนให้ตรงตาม 
ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่ อ 
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ 
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดี  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับ ชาติ (NT) มี ค่าเฉ ล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน  และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมี คุณ ลักษณะท่ีพึ งประสงค์ พฤติกรรม และค่านิยมท่ี ดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด มี คุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน มีจิตอาสา โรงเรียนมีการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน  
ทุกคน ผู้เรียนรับผิดชอบท าเขตบริเวณตอนเช้า ท าความสะอาดห้องเรียน  โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนสุจริต มี คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รับผิดชอบดี มีความ 
ซื่อสัตย์ ปฏิบัติพอเพียง” มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามก าหนด มีค่านิยม ๑๒ ประการ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนั่งสมาธิมีกิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
(สวดมนต์ทุกวันศุกร์) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแล สุขภาวะจิต ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับ 
ผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ แนะแนวการศึกษา ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ 
ส่ิงเสพติด ได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีถูกโภชนาการ และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี”ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี”ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๔๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดีเย่ียม” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ ได้ระดับ “ดี” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ และได้ระดับ 
“ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
 จัดระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์  สภาพปัญหา ศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน ร่วมวางแผนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าโครงสร้างการบริหาร ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตรงตามสภาพปัญหา 
นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และความต้องการของโรงเรียน มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ตาม
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 



15 
 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ก าหนดเป้ าหมาย วิ สัย ทัศน์  พันธกิ จ เป้ าประสงค์ เอกลักษ ณ์  อัต ลักษณ์  ตัว ช้ีวัดอย่ างชัดเจน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย 
คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป  มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพ 
โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร มีการมอบหมายงาน มีก ารวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี  น าแผนไปปฏิบั ติตามก าหนด 
ระยะเวลา มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผล ตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
THAIRATH 4H MODEL บริหารจัดการงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) และยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนา 
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ  
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
ไทยรัฐ มีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถและตรงตามวิชาเอก มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีตรงตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับ  
ท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ มีหลักสูตรท้องถิ่น (หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษา วิชาหน้าท่ีพลเมือง วิชามวยไทยโบราณ 
ขั้นพื้นฐาน) จัดรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนนักเรียน น าส่ือเทคโนโลยี ใช้ใน
การเรียนการสอน ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดครูเข้าประจ า
ช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน จัดให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิทุกตอนเช้าและ 
ตอนเท่ียงก่อนเข้าเรียน ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา มีมาตรการและ
แผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -
19) ในหลายรูปแบบโดยบูรณาการ ท้ังแบบ ON-SITE, ON-AIR, ON LINE, ON DEMAND และ ON HAND ใช้ 
Platform  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้นักเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสมรรถนะของสายงานตาม
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ จัดให้ครูและบุคลากรรวมกลุ่มในการพัฒนาความรู้ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีสอน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ทุกคนจัดท าวิจัยในช้ันเรียน มี
การสนับสนุนให้พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ครูประจ าช้ันศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ค าแนะน า
ปัญหา แก้ไขปัญหา ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active learning มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Application, Platform และแหล่งเรียนรู้ 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง 
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม มีการประเมินและประกวดห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) จัดปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานท่ีให้มีความปลอดภัย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเทอร์เน็ ต 
มีโทรทัศน์ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการด าเนินประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การบริหารจัดการ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ได้แก่  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัว ช้ีวั ด ปรับปรุง โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมายคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้เทคโนโลยีและแหล่ง 
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้านความรู้  ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ คุณธรรม จริยธรรม 
มีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ครูเปิด 
โอกาสให้ ผู้ เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบั ติจริง (Active learning) และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงบรูณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษา หน้าท่ีพลเมือง และครูจัดท าวิจัย ในช้ันเรียน วัดและ 
ประเมินผลตามสภาพ มีการวัดผลทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีการใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูผลิต 
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ผนวกเข้า 
กับส่ือในช้ันเรียน วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน จัดท าแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
ครูมีการค้นคว้าภายในโรงเรียน ครูผู้สอนมีการเรียนรู้และสร้างส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (คลิปวีดีโอ, 
Youtube, Platform) เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
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3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
จัดครูเข้าประจ าช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง มีการบริหารช้ันเรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษานักเรียน และดูแล 

นักเรียน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในด้านความสะอาด ด้านการจัดห้องเรียน ด้านการน าเสนอข้อมูลทุก 
ห้องเรียน นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการมอบหมายนักเรียน แบ่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติทุกคน มีการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) 
แต่ละสายช้ัน  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ท่ีมุ่ งเน้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามสภาพจริง  มีการ 

ประเมินผลนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ประเมิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินความสารมารถด้านการอ่านของ 
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และน าผลการประเมินกลับมาใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

5. มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ กิจกรรมในการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จัดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ เนื้อหา ประสบการณ์ แนวทางแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาแลกเปล่ียนต่อกัน และเป็นข้อมูลในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูทุกคนได้วิเคราะห์ ผู้ เรี ยน 
รายบุคคล มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และน าผลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการแสวงหา 
ความรู้ เพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ศึกษาเอกสาร ต าราน ามาใช้พัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน 
 

3.4 รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับเขต/ระดับภำค/ระดับประเทศ 

1) รำงวัลของสถำนศึกษำ 
ประเภทรำงวัล อันดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ ระดับผลงำน/ผู้ลงนำม 

ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563 - 2567 

ผ่านการประเมิน มูลนิธิสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา 

ระดับประเทศ 

การประกวดคลิปวิดิโอ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออก เขียนได้ทุกคน” ปีงบประมาณ 2564 

เกียรติบัตร  
ชนะเลิศ 

สพป.นนทบุรี เขต 2 ระดับเขตพื้นท่ี 
ดร.อรวรรณ  แสงสุวรรณ์ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน(RT) ช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2562 - 
2563 

เกียรติบัตร 
คะแนนเฉล่ียแบบ
ก้าวกระโดด 2 ปี 

สพป.นนทบุรี เขต 2 ระดับเขตพื้นท่ี 
ดร.อรวรรณ  แสงสุวรรณ์ 
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2) รำงวัลของครู 
ประเภทรำงวัล อันดับรำงวัล ชื่อ - สกุล ระดับ/หน่วยงำนที่มอบ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัล  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 

เกียรติบัตร และ
เครื่องหมาย 

นายศุภกฤษ  ไชยศร ระดับประเทศ 
คุรุสภา 

ผู้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อขอรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัล  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 

เกียรติบัตร นางปรูิดา  จันทร์นวล ระดับจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด 

ผลง่านนวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) ด้านการศึกษาปฐมวัย 

ประกาศเกียรติ
บัตรรางวัลชมเชย 

นางสาวประภาพรรณ   
คุณประสิทธิ์ 

ระดับจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2565 เกียรติบัตร นายภูเมศ  แสงพรหม ระดับเขตพื้นท่ี 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2565 เกียรติบัตร นางปวีณา  กล่ินจ าปา ระดับเขตพื้นท่ี 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2565 เกียรติบัตร นางสาวจีรนันท์  ปุ่งค าน้อย ระดับเขตพื้นท่ี 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2565 เกียรติบัตร นางสาวสุรีรัตน์  เจริญทรง ระดับเขตพื้นท่ี 
สพป.นนทบุรี เขต 2 

การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ เกียรติบัตร นางสาวสุภาวดี  คงเกล้ียง ระดับประเทศ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 3) รำงวัลของนักเรียน 

ประเภทรำงวัล อันดับรำงวัล ชื่อ - สกุล ระดับ/หน่วยงำน 
ที่มอบ 

ประเภท SHADOW BOX YOUTH 
Male U11 (การออกท่าทางชกลม หมัด
เท้า เข้า ศอก) ในรุ่น ๑๑ ปี   

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แซ่อึ้ง   ระดับประเทศ 
สภามวยไทยโลก 
(IFMA) 
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4. ประมำณกำรรำยรับสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2565  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2565) 
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน  

หมำยเหตุ เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

1. เงินอุดหนุนรำยหัวปีกำรศึกษำ 2564 
   1.1 ช้ันอนุบาล 2                    จ านวน  52  คน 
   1.2 ช้ันอนุบาล 3                    จ านวน  67  คน 
   1.3 ช้ัน ป.1                          จ านวน  87 คน 
   1.4 ช้ัน ป.2                          จ านวน  70  คน 
   1.5 ช้ัน ป.3                          จ านวน  73  คน 
   1.6 ช้ัน ป.4                          จ านวน  92  คน    
   1.7 ช้ัน ป.5                          จ านวน  79  คน   
   1.8 ช้ัน ป.6                          จ านวน  92  คน 
   1.9 ช้ัน ม.1                          จ านวน  58  คน 
   1.10 ช้ัน ม.2                        จ านวน  51  คน 
   1.11 ช้ัน ม.3                        จ านวน  45  คน              

 
88,400 
113,900 
165,300 
133,000 
138,700 
174,800 
150,100 
174,800 
203,000 
178,500 
157,500 

  
1,700/คน 
1,700/คน 
1,900/คน 
1,900/คน 
1,900/คน 
1,900/คน 
1,900/คน 
1,900/คน 
3,500/คน 
3,500/คน 
3,500/คน 

รวม 1,678,000   
2. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   2.1 ช้ันอนุบาล 2                    จ านวน  52  คน 
   2.2 ช้ันอนุบาล 3                    จ านวน  67  คน 
   2.3 ช้ัน ป.1                          จ านวน  87  คน 
   2.4 ช้ัน ป.2                          จ านวน  70  คน 
   2.5 ช้ัน ป.3                          จ านวน  73  คน 
   2.6 ช้ัน ป.4                          จ านวน  92  คน    
   2.7 ช้ัน ป.5                          จ านวน  79  คน   
   2.8 ช้ัน ป.6                          จ านวน  92  คน 
   2.9 ช้ัน ม.1                          จ านวน  58  คน  
   2.10 ช้ัน ม.2                        จ านวน  51  คน 
   2.11 ช้ัน ม.3                        จ านวน  45  คน              

 
22,360 
28,810 
41,760 
33,600 
35,040 
44,160 
37,920 
44,160 
51,040 
44,880 
39,600 

  
430/คน 
430/คน 
480/คน 
480/คน 
480/คน 
480/คน 
480/คน 
480/คน 
880/คน 
880/คน 
880/คน 

รวม 423,330   
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 ค่าครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 
   3.2 ค่าสาธารณูปโภคจากร้านค้าสวัสดิการ 

  
200,000 
150,000 

 

                          รวม 2,101,330 350,000  
รวมทั้งสิ้น 2,451,330  

 



20 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ได้ด าเนินการวางแผนก าหดนกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
(SWOT  Analysis) ประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพใน (จุดแข็ง/จุดเด่น ,จุดอ่อน/จุดท่ีควรพัฒนา) และ
ภายนอกสถานศึกษา (โอกาส และอุปสรรค) เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม ครบถ้วนตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ของโรงเรียนมีดังนี้ 

1. จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 

 ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนของโรงเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีทักษะในการท างาน  
    รักการท างาน มีเจตคติท่ีดี 

  2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการเรียน และมีเจตคติท่ีดี 

  3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจิตอาสาและมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ด้านครู/บุคลากรทางการศึกษา 

  4. ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

  6. ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีกันท างานเป็นทีม 

 ด้านการบริหารจัดการ 

  7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

8. โรงเรียนมีแผนการจัดการและโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจนโดยแต่ละหน่วยงานมีอิสระ 

    ในการออกแบบหรือพัฒนางานของตนเอง  

9. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ   

10. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีชัดเจน  

11. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีสะดวกส าหรับรองรับและพร้อมให้บริการโรงเรียนแก่        
     ผู้เกี่ยวข้อง  
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2. จุดที่ควรพัฒนา/จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ด้านผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในระดับช้ัน ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก    
   (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ยังมีค่าเฉล่ียต่ า 

ด้านครูผู้สอน 

  2. ครูท่ีมีอยู่บางส่วนสอนไม่ตรงวิชาเอกจึงไม่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้              

ด้านผู้ปกครองนักเรียน 

  3. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญของการศึกษาของบุตรหลานเท่าท่ีควร 

3. โอกาส (Opportunities)   

1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากรในการพัฒนา 
    การศึกษาจ านวนมากต่อเนื่องทุกปี   
2. การประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาส่วนกลางและภูมิภาคมีความสะดวกและ    
    รวดเร็ว 
3. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญหลาย    
    แห่ง   
4. การคมนาคมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความสะดวกรวดเร็ว 
5. มีสถานประกอบการท่ีเอื้อต่อการมีงานท าของประชากรวัยแรงงาน  

4. อุปสรรค (Threats)    

  1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน    
2. การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  เนื่องจากนักเรียน 
    ขาดความต่อเนื่องในการเรียน 

  3. ประชากรแฝงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. เทคโนโลยีมีพัฒนาการท่ีรวดเร็วและเปล่ียนแปลงมาก ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการ    
    บริโภคและมีพฤติกรรมเส่ียง / ไม่เหมาะสมมากขึ้น 
5. นโยบายทางการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตาม 
    เป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีต้องบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)ได้น าผลการ
วิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด / จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท าของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาก าหนด กรอบ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์   

“โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม” 

2. พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
8. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม 
9. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศ    
    ทางวิชาการเต็มศักยภาพ 

3. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
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7. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร มีความสามารถใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
8. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสามารถใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม 
9. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการอย่าง

เต็มศักยภาพ 

4. อัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์โรงเรียนระดับปฐมวัย 

“เริงร่าสมวัย ใส่ใจคุณธรรม” 

เริงร่าสมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเบิกบาน มีสุขภาพพลานามัย
เหมาะสมตามวัย รู้จักยิ้มไหว้ทักทายท าความเคารพ 

ใส่ใจคุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณงาม
ความดี การประพฤติปฏิบัติและการกระท าท่ีดีในด้านกาย วาจา ใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อัตลักษณ์โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“มีจิตอาสา ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม” 

มีจิตอาสา หมายถึง เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและ 
ส่วนรวม รู้จักการเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติตนและท าประโยชน์เพื่อบ ารุงรักษา     

ใฝ่หาความรู้ หมายถึง เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจเรียนรู้ รู้จักค้นคว้า หาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
รักการเรียนและมีคุณลักษณะตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ควบคู่คุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความดี การประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม  
ท้ังด้านทางกาย วาจา และทางใจ ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5. เอกลักษณ์     

“คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยความสุข” 

คุณธรรมน าชีวิต หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการน าคุณธรรมมาใช้ ในการเรียนและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

พัฒนาศิษย์ด้วยความสุข หมายถึง โรงเรียนและครูผู้สอน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการ มีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมอย่างมีความสุข 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งมั่นในการท างาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

7. คุณธรรมอัตลักษณ์ 

“รับผิดชอบดี  มีความซื่อสัตย์  ปฏิบัติพอเพียง” 

8. ปรัชญาโรงเรียน 

“สุวิชา โน ภว  โหติ หมายถึง ผู้มีวิชาดีเป็นผู้เจริญ” 

9. ค าขวัญโรงเรียน 

“ความรู้คู่คุณธรรม น าวิชาการ” 

10. ปณิธานโรงเรียน 

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นสากล” 

11. วัฒนธรรมโรงเรียน 

“อ่อนน้อม น่ารกั ภักดี” 

12. สีประจ าโรงเรียน 

“ม่วง - เขียว” 

สีม่วง หมายถึง ความมีเกียรติยศช่ือเสียง มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดและสร้างสรรค์ และมีความ
จงรักภักดี 

สีเขียว หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสีประจ า
โรงเรียนของมูลนธิิไทยรัฐ 
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13. ตราประจ าโรงเรียน 

ทร.95 ย่อมาจากค าว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

 

14. กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 

     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

15. กลยุทธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
1. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  2. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

  1. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศ 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

  3. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
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16. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ข้อที่ ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

1 ร้อยละของนักเรียนมพีัฒนาการเหมาะสมได้เตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย   

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   ร้อยละ 90 
3 ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21    
ร้อยละ 20 

4 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ    ร้อยละ 5 
5 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่อง 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนได้   
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  อ่านเอาเรื่อง เขียนได้                          

ร้อยละ 70 

6 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความรู้ความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ NT ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 70 

7 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
ONET เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

8 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคม ได้อย่าง 
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 95 

9 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

ร้อยละ 90 

10 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 100 

11 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
1.2 ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
12 ร้อยละของนักเรียนมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ร้อยละ 100 

13 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลง
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

ร้อยละ 100 

14 ร้อยละของสถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ร้อยละ 100 

15 ร้อยละของนักเรียนได้รับการคัดกรองเพื่อพฒันาพหุปัญญารายบุคคล    ร้อยละ 2 
16 ร้อยละของนักเรียนได้รับการความรู้ ทักษะ การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ร้อยละ 100 

17 ร้อยละของสถานศึกษาจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่นและมีความสุขในสถานศึกษา   

ร้อยละ 100 

18 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ 

ร้อยละ 100 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
1.3 ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 

ข้อท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
19 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ที ่2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
2.1 มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
20 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน

ประเภทขนาดและพื้นท่ี   
ร้อยละ 100 

21 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ร้อยละ 100 

22 สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมคีวามทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา   

ระดับดีมาก 

23 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก 
24 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ระดับดีมาก 

25 สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม   ระดับดีมาก 
 

กลยุทธ์ที ่2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
  2.2 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
26 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   ร้อยละ 100 
27 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    
ร้อยละ 50 

28 ร้อยละของครูสามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม ได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   

ร้อยละ 100 

 

กลยุทธ์ที ่2 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
  2.3 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
29 ร้อยละของสถานศึกษา จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ 

ท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความอบอุ่นและมีความสุข   
ร้อยละ 80 

 

 

 



29 
 

กลยุทธ์ที ่3 ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
30 ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ร้อยละ 100 

31 ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 100 

 

กลยุทธ์ที ่3 ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม  

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
32 ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน   ร้อยละ 100 

 

กลยุทธ์ที ่3 ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

ข้อที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
33 สถานศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง  ใช้หลักสูตร

ส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา                        
ระดับดี 
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17. มาตรฐานการศึกษา   
17.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 1.2 มีพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยสุข 

 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด    
                 ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 17.2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ   
 1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น   
                  และแก้ปัญหา   
 1.1.3 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม   
 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร   
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
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1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1   มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3   ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

                  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4   พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใ 
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 ส่วนที่ 4  
แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
นโยบายจุดเน้นตามบริบทของโรงเรียน และเพ่ือนำกรอบทิศทางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงจัดทำโครงการ
กิจกรรมและงบประมาณดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน  4  
แผนงาน  จำนวน 21 โครงการ   ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,451,330 บาท  จำแนกเป็น 1)  เงินงบประมาณ 
2,101,330 บาท  2)  เงินนอกงบประมาณ 350,000 บาท  ดังนี้   
 

4.1. สรุปงบหน้าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  
(4 แผนงาน) 
 

รายการการบริหารงาน 

งบประมาณ สนอง            
กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี 
 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1. แผนงาน บริหารงานวิชาการ      
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัย   กลยุทธ์ที่ 1,3 

ตชว. 
8,9,11,12,1
3,14,18,30,

31,33 

มฐ.1-3 นางปวีณา
กลิ่นจำปา
และคณะครู
ปฐมวัยทุก
ท่าน 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจดัซือ้สื่อ/วัสดุการศึกษาปฐมวัยและ
ครูอัตราจ้าง(ครูพี่เลี้ยง) 

40,000 200,000 

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมใส่ใจโรงเรียนและชุมชน   
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมหนนู้อยมารยาทงามฯ   
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนนู้อยรักสุขภาพ 5,000  
         กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนนู้อยวัยใสใส่ใจออกกำลังกาย   
         กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมลานธรรมประจำโรงเรยีน   
         กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการนักจิตรกรน้อย 4,000  
         กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมธนาคารความด ี   
         กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมหนนู้อยน่ารัก รู้จักการออม     
         กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมหนูๆ  ช่วยได้ รู้จักประหยัด     
         กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการละเล่นไทย    
         กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมหนนู้อยพิทักษ์ความสะอาด 10,000  
         กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมหนนู้อยรักการอ่าน   
         กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ   
         กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา   
         กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้   
         กิจกรรมที่ 18 กิจกรรม Day Camp   
         กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมจูเนียร์สเกา   
         กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ   
         กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 5,000  

รวม 64,000 200,000 
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รายการการบริหารงาน 

งบประมาณ สนอง            
กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน
/ตัวบ่งช้ี 

 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน   กลยุทธ์ที่1,2,3 
ตชว.  
2-10, 

15,16,19, 
21,30-33 

มฐ.1-3 นางปูริดา
จันทร์นวล          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 10,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอนเสรมิพิเศษ O-NET ,NT, RT 
ส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาทุกระดับชั้น (ข้อสอบกลาง LAS 
, PISA , ฯลฯ) 

30,000  

         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการฯ 10,000  
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

5,000  

         กิจกรรมที่ 5 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

40,000  

รวม 95,000  
1.3 โครงการส่งเสริมการอ่าน   กลยุทธ์ที่1,2,3 

ตชว. 2-8  
2,3,17,19, 
22,29,30, 

32,33 

มฐ.1-3 นางสาว 
ธนันทล์ดา  
วรรณคำ 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 20,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอ่านออก เขียนคล่อง 5,000  
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 10,000  

รวม 35,000  

1.4 โครงการการจัดการเรียนรูใ้นสถานการณ์โรคไวรัส 
โคโรนา(COVID-19) 

  กลยุทธ์ที่1,2,3 
ตชว.  

1-5,8,11,13, 
19,32 

มฐ.1-3 นางพิมปุณยวัจน ์
มาสังข ์

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล(กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

50,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการป้องการและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรค(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

40,000  

รวม 90,000  
1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กลยุทธ์ที่1,2,3 

ตชว.  
1-33 

 

มฐ.1-3 นางสาว 
พิลาสลักษณ ์
ฉันทกุล 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 5,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจดัทำแผนการจดัการเรียนรู้   
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน   
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวัดและประเมินผลและคลังข้อสอบ 10,000  
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการจัดนิเทศการเรียนการสอน 5,000  
         กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการรายงานผลการจดัการศึกษา 5,000  
         กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจดัหาสื่อ/วัสดุปัจจยัพื้นฐานฯ 190,000  

รวม 215,000  
1.6 โครงการพัฒนาทักษะชีวติ ร่วมคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ไทย 

  กลยุทธ์ที่1,2,3 
ตชว.  

2-4,8,12, 
17,18,20, 
29,30,32 

 

มฐ.1-3 นางสาวชุติมา  
อินทวงศ์ 
 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 10,000  
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ท้องถิน่ไทย 15,000  

รวม 25,000  
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รายการการบริหารงาน 
งบประมาณ สนอง            

กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
1.7 โครงการพัฒนาชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   กลยุทธ์

ที่1,2,3 
ตชว.  

2,8,10,12,
14,17,20,
29,30-33 

มฐ.1-3 นางสาว 
นพมล  
หงษ์ทอง 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบัต ิ

10,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โรงเรียน 

10,000  

รวม 20,000  

1.8 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กลยุทธ์ที ่
1,2 
ตชว.  

11,13,15, 
17-19,21,29 

 

มฐ.1-3 นางศรีสกุล 
ผิวเพ็ง 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจดัทำข้อมูลนักเรยีนเป็น
รายบุคคล 

  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว   
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 20,000  
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบ้านพี่โรงเรียนน้อง   
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีจบ
การศึกษา  

20,000  

รวม 40,000  
1.9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ   กลยุทธ์ที ่

1,2,3 
ตชว.  

2,3,19,21, 
22,24,28, 

30-33 
 

 

มฐ.1-3 นางสาวฑิตยา  
จันทวัฒน ์         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรบัปรุงระบบเว็บไซต์โรงเรียน 5,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนและจดับริการ ICT ฯ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

20,000  

         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอร์เนต็ภายใน
โรงเรียนและกล้องวงจรปิด(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

55,000  

รวม 80,000  

1.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
ตชว. 
11,18 

มฐ.1-3 นางสาว 
ศิรินันท ์
อรรถภาพ 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัผูเ้รียน 20,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอาหารเสริม(นม)   
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน 10,000  
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน   
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมออกกำลังกายสบายจิตพิชิตโรค 3,000  
         กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2,000  
         กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมนำนกัเรียนส่งโรงพยาบาลฯ 3,000  

รวม 38,000  
1.11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม   กลยุทธ์ที ่

1,2,3 
ตชว.  

8,12-14 
 
 

มฐ.1-3 
 

นางสาว 
สมฤดี 
สิรสิมุทรสาร 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (กิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน) 

28,330  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 5,000  
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมธรรมวันศุกร ์   
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมระเบียบแถว   
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 5 ส. ด้วยจติอาสาพัฒนาฯ 75,000  
         กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้สมาธ ิ   

รวม 108,330  
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รายการการบริหารงาน 

งบประมาณ สนอง            
กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี 
 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

1.12 โครงการส่งเสริมคณุธรรมศีลธรรมน าการศึกษา   *งบจากบริษัท กลยุทธ์ที ่
1,2 

ตชว. 1-4 
8,12-

18,24,25,29 

มฐ.1,3 
 

นายวฒุิชัย 
ผลไม ้       กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 10,000 เฉาก๊วย ชา 

       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมัคนายกน้อย  กังราว จำกัด 

       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศีล 5   
รวม 10,000 - 

1.13 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กลยุทธ์ที ่
1 

ตชว.  
1-3,8, 

12-14,16-
18 

มฐ.1,3 
 

นายเชาวลิต 
เพ็งเจริญ          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี , ลูกเสือ

สำรอง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
100,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานศกึษา(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

90,000  

         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนมุ   
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 20,000  

รวม 210,000  
1.14 โครงการวันสำคัญตามวิถีไทย    กลยุทธ์ที ่

1,2,3 
ตชว.  

12,14,17, 
20-22 

 

มฐ.1-3 
 

นาง 
จุฬาลักษณ์  
รังกลาง 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  5,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 10,000  
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญพระมหากษัตริย ์ 10,000  
         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณ ี
วัฒนธรรม 

5,000  

         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ 20,000  
รวม 50,000  

1.15 โครงการมูลนิธิไทยรัฐ    กลยุทธ์ที ่
2,3 
ตชว.  
29-33 

 

มฐ.1-3 
 

นางสาว 
จีรนันท์ 
ปุ่งคำน้อย 

         กิจกรรมที ่1 กิจกรรมดา้นการจัดการเรยีนรู้         10,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมดา้นส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรยีน
ไทยรัฐ 

 25,000   

รวม 35,000  

รวมโครงการแผนงานวิชาการ 
จำนวน 15 โครงการ 76 กิจกรรม 1,115,330 200,000    
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รายการการบริหารงาน 
งบประมาณ สนอง            

กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
2. แผนงานบริหารทั่วไป      
2.1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   กลยุทธ์ที ่

     1,2,3 
ตชว.  

17,20,29-31 

มฐ.2,3 
 

นางสาว 
ชนาวรรณ 
สุขใส 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขยะมีมูลค่า 5,000  
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมธนาคารขยะ 5,000  

รวม 10,000  

2.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิทัศนภ์ายในโรงเรียน 

  กลยุทธ์ที ่
2,3 
ตชว.  
29,31 

 

มฐ.2 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
ชลิตพล  
ราชา          กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปรบัปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้

เอื้อต่อการเรียนรู ้
75,000  

         กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

130,000  

         กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี 100,000  
รวม 305,000  

2.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชมุชน 

  กลยุทธ์ที ่
1,2 
ตชว.  

11,13,21 
  

มฐ.2 
 

นางสาว
สุวรรณี   
ทองจันทร ์         กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
5,000  

  
         กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000  

รวม 15,000  
2.4 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน   กลยุทธ์ที ่

1,2 
ตชว.  

17-19, 
21 

มฐ.2 
 

นางสาวสุรรีัตน์
เจริญทรง          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมดูแลพฒันาระบบสาธารณูปโภคใน

โรงเรียน 
13,200  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค 410,000 50,000 
รวม 423,200 50,000 

รวมโครงการแผนงานบริหารทั่วไป 
จำนวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม 

753,200 50,000 
   

3. แผนงาน บริหารงานบุคคล      
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   กลยทุธ์ที ่

2,3 
ตชว.  
26-33 

มฐ.2 
 

นางสาว 
จิตราภรณ์  
แนบนวล 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10,000  

         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online   
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเชิง
ปฏิบัติการ 

10,000  

         กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

137,600  

         กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการจัดทำบัญชีการออมเงินของ
ตนเอง  

  

รวม 157,600  
รวมโครงการแผนงานบริหารงานบุคคล 

จำนวน  1 โครงการ 5 กิจกรรม 
157,600     
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รายการการบริหารงาน 

งบประมาณ สนอง            
กลยุทธ์  
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี 
 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

4. แผนงาน บริหารงานงบประมาณ      
4.1 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ ธรุการและ    
งานทะเบียน  

  กลยุทธ์ที ่
1,2,3 
ตชว.  

19,28-33 
 

มฐ.2 
 

นางสาว 
พิชญ์สนิี   
แพงศรีนิธิศ 
 

         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน   
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสด ุ   
         กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการและ
บุคลากร 

70,000 100,000 

         กิจกรรมที ่4 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบยีน 5,200  
รวม 75,200 100,000 

รวมโครงการแผนงานบริหารงานงบประมาณ 
จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม 

75,200 100,000    

รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 โครงการ 85 กิจกรรม 2,101,330 350,000    
รวมงบประมาณทั้งหมด 2,451,330    
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 4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
ปีการศึกษา 2565 
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แผนงาน  
วิชาการ 
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โครงการ               : พัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 
แผนงาน                   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 8,9,11,12,13,14,18 
                              : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ -  
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 30,31,33  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย : มาตรฐานที่  1–3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต2  : นโยบายที่ 3,4 
ลักษณะโครงการ        : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       : นางปวีณา กลิ่นจำปา  
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ความพร้อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของ
การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม หลากหลาย เน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหว ลงมือปฏิบัติ
จริง ได้คิด ได้สังเกต สนทนาซักถามภายใต้บริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมทุกด้าน
อย่างเป็นองค์รวม เป็นเด็กดี เก่ง มีความสุข ตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทั้ง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้จบการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร 
2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวันผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.5 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
2.6 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7 เพ่ือจัดหาครูอัตราจ้าง(ครูพ่ีเลี้ยง)ในการช่วยดูแลนักเรียนปฐมวัย 

3.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
        1) ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านเต็มศักยภาพ 
  2) ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัยจบการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร 
  3) ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัยมีสุขอนามัย  สุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี 
          4) ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีทกัษะในการคิดแก้ปัญหา ทำกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 5) มีครูอตัราจ้าง(ครูพี่เลี้ยง) จำนวน 2 คน ช่วยในการดูแลนักเรียนปฐมวัย 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
           1) เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ การเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
  2) เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะและมีความรู้ความสามารถในการคิดรวบยอด การแก้ปัญหาไดเ้หมาะสม 
ตามวัย 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์การศึกษาระดับปฐมวัยและครูอัตรา
จ้าง(ครูพี่เลี้ยง) 
-จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
-จัดหาครูอัตราจ้าง(ครูพีเ่ลี้ยง)ชว่ยในการดูแลนักเรียนปฐมวัย 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์พัฒนา 4 ดา้น 

พฤษภาคม 2565 
ตลอดปีการศึกษา 

นางชนาวรรณ สุขใส 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูปฐมวัยทุกท่าน 
-จัดกิจกรรมทำการทดลองตามโครงการบ้านวทิยาศาสตร์จำนวน 20 
กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมโครงงานบา้นวทิยาศาสตร์จำนวน 2 โครงงาน 
-จัดทำแบบสรุป/รายงานผลการดำเนินงานต่อ สพป.นบ2                             

ตลอดปีการศึกษา 
กุมภาพันธ์  2566 

นางสาวขนิษฐา กองพิธี 
และคณะครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 3 ใส่ใจโรงเรียนและชุมชน 
-ประชุมผูป้กครอง/เชิญผูป้กครองเยี่ยมชั้นเรียน 
-จัดทำสารสัมพนัธ์ไทยรัฐ ๙๕ 
-การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวขนิษฐา กองพิธี 
และคณะครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 4 หนูน้อยมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
-จัดอบรม สาธิตเก่ียวกับมารยาทไทยแก่ครูปฐมวัย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกปฏบิัติตนตามมารยาทไทยให้แก่นักเรียน
ทุกห้องเรียนได้แก่ มารยาทในการไหว้ การรับ – ส่งของจากผู้ใหญ่  
การกราบพระ กราบผู้ใหญ่ 
-จัดประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
-ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย 

กรกฎาคม 2565 
ตลอดปีการศกึษา 

นางชนาวรรณ  สุขใส 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 5 หนูน้อยรักสุขภาพ 
-ดูแลความสะอาดของร่างกาย,เคร่ืองแต่งกาย 
-การกำจัดเหา , บริการตัดผมชาย เดือนละ 1 คร้ัง 
-กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
-ตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน โดยแพทย์และเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล
ชลประทาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
-จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวนัทุกวันด้วย 
ยาสีฟนัผสมฟลูออไรด์ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุรีรัตน์ เจริญทรง 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 6 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 
-จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแต่ละห้องทุกวันจนัทร์-วนัพฤหัสบดี 
-จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าวนัพุธร่วมกันทุกห้องเรียน 
-จัดประกวดหนูน้อยรักการออกกำลังกายภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
-จัดให้มีการนำเด็กออกมานำเต้นแอโรบิค  แสดงเปน็ผูน้ำและผูต้าม 

ภาคเรียน 1 ครั้ง 
ตลอดปีการศกึษา 

นางชนาวรรณ  สุขใส 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 7 ลานธรรมประจำโรงเรียน 
-กิจกรรมดูแลพ้ืนที่รอบอาคารเรียน/เขตพ้ืนที่ที่กำหนด 
-กิจกรรมอบรมจริยธรรม 
-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณะ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 

นางชนาวรรณ  สุขใส 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 8 นักจิตรกรน้อย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ 
-เชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้ด้านศิลปะ(ครูศิลปะ)ให้ความรู้และ
เทคนิคต่างๆแก่นักเรียนทุกห้อง  
-คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางด้านศิลปะ 

ภาคเรียน 1 ครั้ง 
ตลอดปกีารศึกษา 

นางสาวประภาพรรณ   
คุณประสิทธิ์ 
และคณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 9 ธนาคารความดี 
-กิจกรรมเด็กดีวันนี้/เด็กดีประจำวัน 
-กิจกรรมบันทึกความด ี

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุรีรัตน์ เจริญทรง 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 10 หนูน้อยน่ารัก รู้จักการออม 
-เรียนรู้ประโยชน์ของการออม,วิธีการออม 
-ประดิษฐ์กระปุกออมสินของตนเอง 
-จัดทำบัญชีการออมเงินของนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวประภาพรรณ   
คุณประสิทธิ์ 
และคณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 11 หนูๆช่วยได้ รู้จักใช้และประหยัด 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้จักใช้สิ่งของ เครื่องใช้ และสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนอย่างประหยัด 
-จัดทำแบบสำรวจห้องเรียนที่ถูกลืม (ลืมปิดไฟ ,พัดลม) 
-รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางปวีณา  กลิ่นจำปา 
และคณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 12 การละเล่นเด็กไทย 
-เด็กเล่นการละเล่นแบบไทยเช่น งูกินหาง  มอญซ่อนผ้า กาฟักไข่  
 รีรีข้าวสาร ฯลฯช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง 
-เด็กร่วมประดิษฐ์ของเล่นจากเกมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางปวีณา   กลิ่นจำปา 
และคณะครูทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 13 หนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด 
-เด็กช่วยกันทำความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบทุกวัน 
-รู้จักท้ิงขยะให้ถูกท่ี 

ตลอดปีการศึกษา นางจติราภรณ์   แนบนวล 
และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 14 หนูน้อยรักการอ่าน 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-การใช้ห้องสมุดโรงเรียน  
-กิจกรรมสมุดนิทานเล่มเล็ก 
-กิจกรรมการยืมหนังสือนิทาน 
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-จัดมุมหนูน้อยรักการอ่านทุกห้อง 

ตลอดปกีารศกึษา นางสาวขนิษฐา กองพิธี 
และคณะครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 15 วันสำคัญต่าง  ๆ 

-ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเก่ียวกับวันสำคัญ 
-ให้ความรู้วันสำคัญต่างๆ 

ตลอดปกีารศกึษา นางจิตราภรณ์  แนบนวล 
และคณะครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 16 สื่อมวลชนศึกษา 

-จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องตามพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ  

ตลอดปีการศึกษา นางปวีณา   กลิ่นจำปา 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 17 ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-จัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 
-จัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการ (Project  Approach) 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวประภาพรรณ   
คุณประสิทธิ์ 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 18 Day Camp 
-จัดกิจกรรมฐานความรู้  6  ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่  1  หนูน้อยหาคู่ 
ฐานที่  2  หน้ากากมายา 
ฐานที่  3  ขนมปังเริงร่า 
ฐานที่  4  โยนห่วงหรรษา 
ฐานที่  5  Chicken  Dance 
ฐานที่  6  เรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 65 

 

นางชนาวรรณ สุขใส 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 19 จูเนียร์สเกาท์ 
-จัดกิจกรรมฝึกระเบียบวินัย ผู้นำ/ผู้ตาม การแก้ปัญหา 
-ค่ายลูกเสือรุ่นเยาว์  จัดการเรียนรู้กิจกรรมฐานต่างๆ 

มีนาคม  65 นางจิตราภรณ์     แนบนวล 
และคณะครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 20 การทดสอบสมรรถภาพ  
-การประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  

มีนาคม 65 นางสาวสุรีรัตน์    เจริญทรง 
และคณะครูทุกคน 
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5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา  95  (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  264,000  บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
(เงินงบประมาณ 64,000 บาท และเงนินอกงบประมาณ 200,000 บาท)   

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ระดับปฐมวัย และครูอัตราจ้าง(ครูพี่เลี้ยง) 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
-ค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 3 คน 

6   
ห้องเรียน 

  40,000 200,000 240,000 

กิจกรรมที่ 2 นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 3 ใส่ใจโรงเรียนและชุมชน 
-ค่าวัสดุ กระดาษ จัดทำสารสัมพันธ์ฯ 

ครู/ผู้ปกครอง 
และเด็ก

ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที ่4 หนูน้อยมารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 5 หนูน้อยรักสุขภาพ 
-ค่าวัสดุ น้ำยากำจัดเหา ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 

เด็กปฐมวยั 
ทุกคน 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่  6 หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลัง
กาย 

ครแูละเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 7 ลานธรรมประจำโรงเรียน 
 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 8 นักจิตรกรน้อย 
-ค่าวัดสุ กระดาษ สี อุปกรณ์ทางศิลปะ 

เด็กปฐมวยั 
ทุกคน 

  4,000  4,000 

กิจกรรมที่ 9 ธนาคารความดี 
 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที ่10 หนูน้อยน่ารัก รู้จักการออม 
 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 21 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
- จดัซื้อสื่ออุปกรณ์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียน
ปฐมวัย 

ตลอดปีการศึกษา นางปวีณา  กลิ่นจำปา 
และคณะครูทุกคน 
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 กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 11 หนูๆช่วยได้ รู้จักใช้และ
ประหยัด 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 12 การละเล่นเด็กไทย 
 

เด็กปฐมวยั
ทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 13 หนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด 
-ค่าวัสดุทำความสะอาด ไม้กวาด ทีตักขยะ  
กระจกเงา น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 14 หนูน้อยรักการอ่าน 
 

เด็กปฐมวยั
ทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 15 วันสำคัญต่าง  ๆ ครแูละเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 16 สื่อมวลชนศึกษา เด็กปฐมวยั
ทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 17 ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ดินปลูกอุปกรณ์การปลูกพืช  

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 18 Day Camp 
-ค่าอาหารว่างของเด็กนักเรียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจดักิจกรรม 

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 19 จูเนียร์สเกา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน  

ครูและเด็ก
ปฐมวยัทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 20 การทดสอบสมรรถภาพ  
  

เด็กปฐมวยั
ทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ กระบวนการคิด 

เด็กปฐมวยั
ทุกคน 

  5,000  5,000 

รวม  21  กิจกรรม    64,000 200,000 264,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 
7. การวัดและประเมินผล    

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ  100  ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 

-สังเกต/เก็บข้อมูล 
 

-แบบประเมินพัฒนาการ 
-แบบทดสอบสมรรถนะ 

2.ร้อยละ 100  ของเด็กปฐมวัยร่วมกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพฯ 

-สังเกต 
 

-แบบบันทึกการสำรวจ 

3.เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-สอบถาม -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อม เป็นเด็กดี เก่งและมีความสุข 
 2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามวัย 
 3. เด็กปฐมวัยทุกคนจบตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 4. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะการคิดเหมาะสมตามวัย 
 5. เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 
 6. เด็กปฐมวัยทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลงชื่อ…………………………………………...............ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                  (นางปวีณา    กลิ่นจำปา)    
                                                                    ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
 
                                           ลงชื่อ…………………………………………...............ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………..............ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
แผนงาน    : บริหารงานวิชาการ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 2-10,15,16,19 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่ 21 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30-33    
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,2,3,4,5,6 
ลักษณะโครงการ                : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           : นางปูริดา  จันทร์นวล 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินระดับชาติ O–NET, NT, RT ปรากฏผลการทดสอบบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีต้องพัฒนา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นมีบางชั้นและกลุ่มสาระท่ียังต้องเร่งปรับปรุงพฒันาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นยังต้องได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ กลุ่มสาระใดที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไป
กลุ่มสาระใดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขก็ให้เร่งรัดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
พัฒนาเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะความสามารถของตนเอง นำไปสู่การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการใน
ระดับต่างๆ และได้นำผลจากการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษามาจัดแสดงในงานเปิดบ้านวิชาการ เพ่ือแสดง
ศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 
 
2. วัตถุประสงค์      

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้น 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน กลุ่มสาระภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะความสามารถของตนเองไปแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับต่างๆ  
2.5 เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
      1) นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      2) ครูร้อยละ  90  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์ และสื่อสารได้ดีขึ้น 
      2) ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95  ( วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 
-จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุมณ ี เพ็งพิทักษ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมพิเศษ O-NET, NT, RT ส่งเสริมการ
ทดสอบทางการศึกษาทุกระดับชั้น 
-จัดสอนเสริมเพ่ิมเติมให้นักเรียนชั้น ป.3,6 ม.3 และชั้นอ่ืนๆ 
-จัดทำแบบฝึกทักษะ จัดหาหนังสือเรียนเสริม 

ตลอดปีการศึกษา นางปูริดา  จนัท์นวล 
นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ 
นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร ์

 

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การแข่งขัน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถพิเศษ 
-นำนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข ์
 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 
-นักเรียนท่องคำศัพท์หน้าประตูทุกวันก่อนเข้าโรงเรียน 
-กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษช่วงเช้าหน้าเสาธง 
-จัดทำแหล่งเรียนรู้คำศัพท์ ประโยค มีชีวิต ในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพิชญ์สินี   
แพงศรีนิธิศ 

กิจกรรมที่ 5  เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
-จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ 
-ค่าจัดสถานที่/ค่าเช่าเต๊นท/์เวที/เครื่องเสียง ฯลฯ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา นางปูริดา  จันทรน์วล 
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  95,000  บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ทักษะกระบวนการคิด 
-ค่าสื่อ วัสดุ แบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ 

 
ครูและนร. 

ทุกคน 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที ่2 สอนเสริมพิเศษ O-NET ,NT ส่งเสริม
การทดสอบทางการศึกษาทุกระดับชั้น (ข้อสอบ
กลาง LAS , PISA , ฯลฯ) 
-ค่าจัดสอนเสริมพิเศษเพ่ิมเติมนอกเวลา/ค่าตอบแทน 
-ค่าวัสดุในการทำแบบฝึกทักษะ/ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าหนังสือเรียนเสริม/คู่มือครู/ค่าข้อสอบ 
-ค่ารางวัล/ตอบแทนนักเรียนที่ได้คะแนนสูง 

ครูและนร. 
ทุกคน  

20,000  10,000  30,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่
การแข่งขัน 
-ค่าพาหนะนำนักเรียนไปแข่งขันความเป็นเลิศฯ 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์การส่งเสริมความเป็นเลิศฯ 
-ค่าอาหารนักเรียน/ครู 

ครูและนร. 
ทุกคน 

 5,000 5,000  10,000 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
-ค่าวัสดุ กระดาษ พลาสติกเคลือบ ที่ใช้ทำบัตร
คำศัพท์ 

ครูและนร. 
ทุกคน 

  
 

5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 5  เปิดบ้านวิชาการ (Open House)  
-ค่าจัดสถานที่/ค่าเช่าเต้นท์/เวที/เครื่องเสียง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระฯต่างๆ การจัดนิทรรศการ 

ครูและนร. 
ทุกคน 

 
 

 40,000 
 

 40,000 

รวม  5  กิจกรรม  20,000 5,000 70,000  95,000 
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7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-การทดสอบ 
-คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับชั้นเรียน 

-แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
-บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-การสังเกต / บันทึก -แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 

3.ผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวม
สูงขึ้นทกุกลุ่มสาระ 

-วิเคราะห์ผลการสอบ -แบบทดสอบ  
 

4.ร้อยละ 90 ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-การสังเกต / บันทึก -แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 

                

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
8.3 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
8.4 ครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
                  

               ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                                            (นางปูริดา  จันทร์นวล) 
                                                             ตำแหน่ง ครู คศ. 2 
 
                                   ลงชื่อ………………………………………….............ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     ลงชื่อ………………………………………….............ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ   : ส่งเสรมิการอ่าน 
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 2,3,17,19 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่ 22 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30,32,33   
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : มาตรฐานที ่1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 2,3,4 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
....................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาการอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้าน
สติปัญญาความรู้ความสามารถโดยการอ่านมีความสำคัญ 2 ประการคือประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ประการที่สองมีความสำคัญต่อ
การเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความสำคัญยิ่งต่อ
ความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐาน
การอ่านของเด็กก็จะดดี้วย 
     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นระบบรวมทั้งแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องของนักเรียน 
         2.2  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียนรายบุคคล 
          2.3  เพ่ือสร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
          2.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการและแก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
1)  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
2)  นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของการอ่าน 
3)  นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่องมีจำนวนลดลง 
4)  ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการอ่าน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
2) นักเรียนกล้าพูด  กล้าคิด และใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องขึ้น 
3) นักเรียนสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 35,000  บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

                  กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ห้องสมุดมีชีวิต 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาห้องสมุด 
-จัดชื้อหนังสือประจำห้องสมุด 

นร. 
ทุกคน 

  20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอ่านและเขียน 

นร. 
ทุกคน 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-ค่าวัสดุ กระดาษ แผ่นพลาสติกเคลือบ เพื่อจัดทำ
บัตรคำ ประโยคคำศัพท์ 
-ค่าวัสดุ อปุกรณ์ การจัดประกวดส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

นร. 
ทุกคน 

  10,000  10,000 

รวม  3 กิจกรรม    35,000  35,000 

ถัวเฉลี่ยทกุกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ห้องสมุดมีชีวิต 
-จัดสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเข้าศึกษา ไฝ่เรียนรู้
ค้นคว้าข้อมูลหาความรู้จากห้องสมุด 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาห้องสมุด 

  ตลอดปีการศึกษา นางสาวจีรนันท์ 
ปุ่งคำน้อย 
นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 

กิจกรรมที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
-สอนเสริมพิเศษสำหรบันักเรียนอ่านไม่คล่องช่วงพักกลางวันเป็น
รายบุคคล 

  ตลอดปีการศึกษา นางจุฬาลักษณ์ 
รังกลาง 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแต่ละชั้นเรียน 
-จัดทำแหล่งเรียนรู้รักการอ่าน คำศัพท์ ประโยค 
-การประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

  ตลอดปีการศึกษา นางสาวธนันท์ลดา 
วรรณคำ 
 

รวม  3  กิจกรรม   
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7. การวัดและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - สังเกต -แบบสังเกต 
2.นักเรยีนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของการอ่าน -บันทึกการอ่าน -แบบบันทึกการอ่าน 
3.จำนวนนักเรียนอา่นไม่คล่องลดลง -ทดสอบ -แบบทดสอบ 
4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการอ่าน 

-ตรวจสอบ/นิเทศการสอน -แบบนิเทศ 

4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการอ่าน 

-ตรวจสอบ/นิเทศการสอน -แบบนิเทศ 

5.นักเรียนกล้าแสดงออกและแสดงความคิดที่ได้จากการ
อ่าน 

-ประกวด -เกณฑ์การประกวด 

6.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน -บันทึกการอ่าน -แบบบันทึกการอ่าน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 8.2  นักเรยีนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอ่าน 
 8.3  ครู  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 

  ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ)   
                     ตำแหน่ง คร ูคศ.2   
 
     ลงชื่อ…………………………………………...............ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………..............ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายศภุกฤษ  ไชยศร) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : การจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)   
แผนงาน    : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่  1-5,8,11,13,19 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่  - 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 32  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที ่2,3,4,5,6 
ลักษณะโครงการ         : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                : นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การเกิดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) พบว่ามี
รายงานการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างในพ้ืนที่หลายจังหวัด อีกทั้งมีรายงานการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ เพ่ือเป็น
การป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียน 
ดำเนินการออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ่ือดำเนินการ
ป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ 
คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียน จึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
 ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จึงได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์โรค
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้ง
รับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย  
 
2. วัตถุประสงค์     

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) 

2.2 เพ่ือทำการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
2.3 เพ่ือคัดกรอง ป้องกัน และรักษา ส่งต่อ ผู้ที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
2.4 เพ่ือจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
2.5 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ปลอดภัยในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ     
            1) นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2) นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนทางไกล ที่ปลอดภัยทุกคน 
3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ได้รับเครื่องมือป้องกันการติดเชื้อ  เชื้อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) 
  4) นักเรียนได้รับหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การล้างมือทำความสะอาดทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) 
2) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค  
3) โรงเรียนมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโรคและมีการคัดกรองนักเรียนอย่างทั่วถึง 

 4) โรงเรียนมีความปลอดภัยจากโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้ปกติ 
 
4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนทางไกล 
-สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนทางไกล 
-กำหนดแนวทางในการสอนทางไกล จัดทำตารางเรียน สื่อการสอน 
-จัดทำแบบฝึก ใบงาน ใบความรู้ แฟ้ม ให้นักเรียนใช้เรียนทางไกล 
-ออกเยี่ยมพบปะนักเรียน  รับ-ส่งใบงาน ใบความรู้ แฟ้มเอกสาร 

ตลอดปีการศึกษา นางพิมปุณยวัจน์   
มาสังข์ 
 

กิจกรรมที่ 2 การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 
-จัดทำมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวังโรค/การคัดกรองนักเรียน 
-จัดหาเครื่องมือ เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์
น้ำยาฆ่าเชื้อ  
-ทำท่ีล้างมือ และให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
-ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารสถานที่และการ
ทำเว้นระยะหา่งบริเวณกิจกรรมในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวนฤมล  ยิ่งยง 
นางสาวศิรินันท์  
อรรถภาพ 
นางสาวขนิษฐา   
กองพิธี 

รวม  2  กิจกรรม   
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนทางไกล 
-ค่าจัดทำแบบใบงาน แฟ้มเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์และกระดาษ  การเรียนทางไกล   
-ค่าถ่ายเอกสารใบงาน ใบความรู้ ฯลฯ 
-ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าโทรศัพท์/ค่า
อินเตอร์เน็ต 

ครู และ 
นร. 

ทุกคน 

20,000  30,000 
 

 
 

50,000 
 

กิจกรรมที่ 2 การป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรค 
-จัดชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย 
เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเซื้อ เครื่องฉีดพ่น 
-จัดทำที่ล้างมือ/ชื้อน้ำยาล้างมือ/ทำเว้น
ระยะห่างบุคคล 
-ค่าตอบแทน/คา่จ้าง ทำความสะอาดและ
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 

ครู และ 
นร. 

ทุกคน 

5,000  35,000  40,000 

รวม  2  กิจกรรม  25,000  65,000  90,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม (งบประมาณ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน ครแูละผู้ปกครองมีความเข้าใจเรื่องการป้องกัน
ตนเอง ร้อยละ 90 

- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

3.โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

-สังเกต -แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 
 8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19 
 8.3 โรงเรียนมีมาตรการการคัดกรองและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย 
 8.4 โรงเรียนได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค  มีความปลอดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 
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               ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                               (นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์) 
                                                                    ตำแหนง่  ครู คศ.2 
 

ลงชื่อ………………………………………….........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 1-19 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่ 20-29 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30-33  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,2,3,4,5,6 
ลักษณะโครงการ                 : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               : นางสาวพิลาสลักษณ์  ฉันทกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ                : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเน้นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาการในด้านต่างๆ ของผู้เรียน ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของ หลักสูตรเพ่ือนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน  เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ให้ผลการประเมินตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน และเพ่ือที่สามารถรองรับการประเมินภายใน และ
การประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์     

2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ให้มีความพร้อม              
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 2.2 เพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพองค์กรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 2.3 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ     
            1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
                2) ครูร้อยละ 90 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     3) ครูร้อยละ 90 ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน 
3.2 เชิงคุณภาพ   

     1) โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษา การวัดและ 
ประเมินผลอย่างถูกต้อง 
   2) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษา  ประเมินหลักสูตร 
-พัฒนา  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา 
-จัดทำหลักสูตรการศึกษา/นำหลักสูตรไปใช้ 

เม.ษ. – มิ.ย.65 นางปูริดา จันทรน์วล 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
-ให้ความรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
-ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตลอดปีการศกึษา นางสาวพิลาสลักษณ์ 
ฉันทกุล 

กิจกรรมที่ 3 วิจัยในชั้นเรียน 
-ครจูัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชุติมา 
อินทวงค์ 
 

กิจกรรมที ่4 วัดและประเมินผลและคลังข้อสอบ 
-จัดทำข้อสอบเพื่อวัดประเมินผู้เรียนทุกระดับชั้น 
-วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 
-จัดทำคลังข้อสอบ 

ปลายภาคเรียนที่1-2 นางพิลาสลักษณ์ 
ฉันทกุล 

กิจกรรมที่ 5 การจัดนิเทศการเรียนการสอน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
-นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 

ตลอดปีการศึกษา นางปูริดา จันทร์นวล 
 

กิจกรรมที่ 6 การรายงานผลการจัดการศึกษา 
-ครูประจำชั้นจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา 
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
-รายงานผลการจัดการศึกษา (แบบ ปพ.)/sar 
-วิเคราะห์ผลการประเมิน/ผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

ปลายภาคเรียนที่1-2 นางสาวจีรนันท์ 
ปุ่งคำน้อย 
นางพิลาสลักษณ์ 
ฉันทกุล 

กิจกรรมที่ 7 จัดหาสื่อ/วัสดุปัจจัยพื้นฐานทุกระดับชั้น 
-จัดซื้อวัสดุ สื่ออุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-จัดซื้อและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยพืน้ฐานในการจัดการศึกษาทุก
ระดับชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

พ.ค. – มิย. 65 
พ.ย. – ธค. 65 

นางสาวพิชญ์สินี 
แพงศรีนิธิศ 

รวม  7  กิจกรรม   
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใชง้บประมาณ  215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ แฟ้ม ค่าถ่าย
เอกสาร 

ทุก
หลักสูตร 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู ้ ครูทุกคน      

กิจกรรมที่ 3 วิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคน      

กิจกรรมที่ 4 วัดและประเมินผลและคลัง
ข้อสอบ 
-ค่ากระดาษ วัสดุ แฟ้ม การจัดทำข้อสอบ 
-ค่าข้อสอบ/แบบทดสอบ 
-ตู้เอกสารเก็บข้อสอบ/คลังข้อสอบ 

นักเรียน
ทุกคน 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 5 การจัดนิเทศการเรียนการ
สอน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ แฟ้ม และค่าถ่าย
เอกสาร ในการนิเทศ 

ครูทุกคน   5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 6 การรายงานผลการจัด
การศึกษา 
-ค่าแบบบันทึกการประเมินผล แบบ ปพ 
ต่างๆและแบบวัดผลประจำชั้น 
-ค่ากระดาษ  ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม รายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่างๆ และ SAR 

นักเรียน
ทุกคน 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 7 จัดหาสื่อ/วัสดุปัจจัยพื้นฐาน
ทุกระดับชัน้ 
-จัดซื้อวัสดุ สื่ออุปกรณ์สำหรับจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-จัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาทุกระดับชั้นภาคเรียนละ1 ครั้ง  

ทุกห้อง   
 
 

190,000  190,000 

    215,000  215,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
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7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูทุกท่านมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

-สอบถาม 
 
 

-แบบสอบถาม 
 
 

2.ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน 

-สำรวจ -แบบสำรวจ 

3.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ มีความ
เหมาะสมกับโรงเรียน 

-สำรวจ -แบบสำรวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรยีนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน 
เพ่ือมุง่พัฒนาให้นักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                       
สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน สังคม  ท้องถิน่ 
 8.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 8.3 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความรู้ที่จำเป็น ต่อการนำไปใช้ในอนาคต              

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวพิลาสลักษณ์  ฉันทกุล) 

                                                                       ตำแหน่ง ครู คศ.1 
 
     ลงชื่อ…………………………………………...........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………..........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ   : พัฒนาทักษะชีวิต ร่วมคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย 
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 2-4,8,12,17,18 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที ่20 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30-32   
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,2,3,4,5,6 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวชุติมา  อินทวงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชน เพ่ือตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็น

ชาติไทย เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้การพัฒนาทักษะชีวิตด้านอ่ืนๆก็มีความสำคัญยิ่ งต่อการดำเนินชีวิต
ในสังคมปัจจุบันการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเพ่ือพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ปลูกฝัง
การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยโดยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักเรียน เช่นการ
แต่งตั้งสภานักเรียน มีการเลือกประธานนักเรียน มีคณะกรรมการสภานักเรียน มีการเลือกหัวหน้าห้อง  ประธานสี  
ประธานชมรม  คณะกรรมการสหกรณ์  โดยใช้วิธีการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและรู้จักรับผิดชอบกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์  รวมทั้งการปลูกฝังให้รักษ์ความเป็นไทยในด้าน
วัฒนธรรม  ประเพณีไทย การแต่งกาย คนตรี  นาฎศิลป์ เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์      

2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความชื่นชม และซาบซึง้ในศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ของไทย 

2.3 เพ่ือปลูกฝังสมรรถนะสำคัญผู้เรียนด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและทักษะชีวิต 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะสร้างองค์ความรู้และผลงานของตนเอง 
2.5 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้หลักการของประชาธิปไตย 
  

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
    1) นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
             2) นักเรียนร้อยละ 95 รู้จักการรักษาสิทธิตามหลักประชาธิปไตยและเข้าใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3.2  เชิงคุณภาพ 
    1) นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
             2) นักเรยีนมีสมรรถนะสำคัญด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและรักการทำงานและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 
5. สถานทีด่ำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95  (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น การแต่งกาย  
และปฏิบัติตนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยในวันสำคัญต่างๆ 
-การปลูกฝังการแสดงออกตามวิถีไทย เช่น มารยาทไทย (การไหว้ การ
กราบพระ การรับของจากผู้ใหญ่ ) 
-คัดเลือกนักเรียนเขา้ประกวดมารยาทไทย  ระดับต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิภาวรรณ 
ประทุมวัน 
นายวุฒิชัย  ผลไม ้
นางสาวสมฤดี   
สิริสมุทรสาร 

กิจกรรมที่ 2 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
-จัดทำนวัตกรรมโรงเรียน และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถจำหน่าย
สร้างรายได ้และส่งเสริมต่อยอดสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเป็น
รายได้เสริมอย่างน้อย 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชุติมา  อินทวงศ์ 
นางสาวนพมล  หงษท์อง 

กิจกรรมที่ 3 ดนตรี นาฎศิลป์ท้องถิ่นไทย 
-ส่งเสริมทักษะด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
-นักเรียนบรรเลงดนตรีไทย/ดนตรีสากลในกิจกรรมต่างๆ 
-แสดงความสามารถด้านดนตรี/นาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีชลิตพล  ราชา 
นางสาวอุไรพร พ่ึงพิงพัก 
นางสาวสุภาวดี  คงเกลี้ยง 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

ครูและนร. 
ทุกคน 

 
 

    

กิจกรรมที่ 2 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดทำนวัตกรรม 

ครูและนร. 
ทุกคน  

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 3 ดนตรี นาฎศิลป์ท้องถิ่นไทย 
-ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
-ค่าซอ่มแซม เครื่องดนตรีไทย/สากล 

ครูและนร. 
ทุกคน 

  15,000  15,000 

รวม  3  กิจกรรม    25,000  25,000 
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7.  การวัดและประเมินผล    

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

-สังเกต -แบบสังเกต 

2.นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
นาฏศิลป์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

-ทดสอบ -แบบทดสอบ 

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

                
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีความชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 8.2 นักเรียนรู้จักการรักษาสิทธิตามหลักประชาธิปไตย 
 8.3 นักเรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและทักษะชีวิต 
 
 

  ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                     (นางสาวชุติมา  อินทวงศ์)                           
                              ตำแหน่ง  ครู คศ.3               

 
     ลงชื่อ…………………………………………............ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………...........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ   : พัฒนาชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน  : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 2,8,10,12,14,17 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่ 20 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30-33 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,4,5 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวนพมล   หงษ์ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพ่ือวางแผนการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนัก
และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน   

 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรยีนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.2 เพ่ือนำหลักการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการการเรียนการสอน 
       2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) นักเรียนรอ้ยละ 85 มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการวิถีเกษตรพอเพียงที่มีความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
2) นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการทำเกษตรวิถีพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
กิจกรรม / รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เกษตรเพื่ออาหารกลางวันน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
-การปลูกพืชผักและสมุนไพรท้องถิ่น การเลี้ยงไก่ , ปลา ฯลฯ   

ตลอดปีการศึกษา นางสาวนพมล  หงษ์ทอง 
นายชาตรี  สารสุข 

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์โรงเรียน 
-การแปรรูปอาหารและทำผลิตภัณฑ์   

ตลอดปีการศึกษา นางสาวนพมล  หงษท์อง 
นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์ 

รวม  2 กิจกรรม   
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5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณดำเนินการ        เงินงบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
-ค่าวัสดุ เช่น ดินปลูก,เมล็ดพันธุ์ผัก , เครื่องมือ
การเกษตร 
-ค่าจัดทำโรงเรือน  พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ ค่าอาหาร 

นร.ร้อยละ 
85 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โรงเรียน 
-ค่าวัสดุการแปรรูปอาหารและทำผลิตภัณฑ์   

นร. 
ช้ันป.6-ม.3 

  10,000  10,000 

รวม 2 กิจกรรม    20,000  20,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะตามวิถี
พอเพียงไปปฏิบัติใช้ได้ 
3.มีการแปรรูปอาหารและมีผลิตภัณฑ์ 

-การทดสอบ 
 
-ตรวจสอบผลงาน  
 
-ผลผลิต 

-แบบประเมิน 
 
-แบบสอบถาม 
 
-ผลงาน ผลผลิต /ภาพกิจกรรม 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        8.1 นักเรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8.2 ครนูำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณการการเรียนการสอน 
        8.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีอาหารที่แปรรูปและมีผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ ………………………………………….........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวนพมล  หงษ์ทอง)    

      ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ลงชื่อ…………………………………………...........ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………..........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ      : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน      : บริหารงานวิชาการ     

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที ่ 1  ตัวชี้วัดที่ 11,13,15,17-19 
                              : กลยุทธ์ที ่ 2  ตัวชี้วัดที่ 21,29 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ -  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที ่1,3,5,6 
ลักษณะโครงการ                 : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางศรีสกุล  ผิวเพ็ง 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
                         การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่ เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ด้วยความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วตัถุประสงค์     
           2.1 เพ่ือศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเข้าใจปัญหาของนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ของนักเรียนได้ 
           2.2 เพ่ือคัดกรอง  จัดกลุ่มนักเรียนอย่างเป็นระบบและจัดทำเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           2.3 เพ่ือใหค้รูสามารถส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถได้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้ง ดูแล ช่วยเหลือ 
ให้คำปรึกษานกัเรียนที่มปีัญหาได้ 
           2.4 เพ่ือให้เกดิความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองได้ 
 
3. เป้าหมาย  
                3.1 เชิงปริมาณ     
              1) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

2) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

      3.2 เชิงคณุภาพ   
1) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

        2) คร ูผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        3) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคน 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
  
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  40,000  บาท    (สี่หมื่นบาทถว้น)   

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล นร.ทุกคน      
กิจกรรมที่ 2 แนะแนว นร.ทุกคน      

กิจกรรมที่ 3 เย่ียมบ้านนักเรียน 
-ค่าพาหนะไปเยี่ยมบา้นนักเรียน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร 

2 ครั้ง / ปี  20,000 
 

  20,000 
 

กิจกรรมที่ 4 บ้านพ่ีโรงเรียนน้องร่วมกับ 
โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี    

2 ครั้ง / ป ี    
 

  

กิจกรรมที่ 5 การปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบ
การศึกษา 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งสถานท่ี 
-ค่ากระดาษ เกยีรติบตัร 
-ค่าอาหารนักเรียนและครู ผู้ปกครอง 

นร. ทีจ่บ
การศึกษา 

 10,000 10,000  20,000 

รวม 5 กิจกรรม   30,000 10,000  40,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และอ่ืนๆ 
-คัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มและสรุปผลการคัดกรอง 
-จัดทำระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ตลอดปีการศึกษา นางศรีสกุล   ผิวเพ็ง 
 

กิจกรรมที่ 2 แนะแนว 
-จัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้และคำปรึกษา ข้อปฏิบัติแก ่      
นักเรียนทุกระดับชั้น 
-จัดกิจกรรมแนะแนวและรณรงค์เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียน         

ตลอดปีการศึกษา นางสาวธนันท์ลดา  
วรรณคำ 
 

กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรยีน 
-ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

กค., ธ.ค. 2565 นางสาวสุนันทา 
บุตรศรี 
 

กิจกรรมที่ 4 บ้านพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มิ.ย., ธ.ค. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ 
พิชิตภัย 
 

กิจกรรมที่ 5 การปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา 
-จดัมอบเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น อ.2 ป.6
และม.3 
-จัดงานแสดงความยินดีใหน้ักเรียนที่จบการศึกษา 
 

มี.ค. 2565 นางปวีณา กลิ่นจำปา 
นางสาวสุวรรณี   
ทองจันทร์ 
นายธีรุตม์  พรหมมา 

รวม  5  กิจกรรม   
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7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 

- ตรวจสอบ คัดกรองนักเรียน - แบบคัดกรอง 

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีศักยภาพในการร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

- สอบถาม  
 

- แบบสอบถาม 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          8.2 ครูทุกคนเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
          8.3 ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          8.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสารเสพติด การแพระระบาดของโรคเอดส์ 
โดยมีความตระหนักและจิตสำนึกท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
                 ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางศรีสกลุ   ผิวเพ็ง) 
                  ตำแหน่ง   ครู คศ.2 
 

ลงชื่อ………………………………………….....ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ…………………………………………......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                  (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  
แผนงาน       : บริหารงานวิชาการ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่  1  ตัวชี้วัดที่ 2,3,19 
                              : กลยุทธ์ที่  2  ตัวชี้วัดที่ 21,22,24,28 
    : กลยุทธ์ที่  3  ตัวชี้วัดที่ 30-33 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 3,4,5,6 
ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางสาวฑติยา  จันทวัฒน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
การดำเนินงานของโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
รวมถึงเพ่ือให้การปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์     
 2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือใหน้ักเรียนและครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
  1) มีห้องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  1  ห้อง 
  2) โรงเรียนมสีื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้เว็บไซต์ เฟสบุค ไลน์ อย่างน้อย 1 ชนิด 
3.2 เชิงคุณภาพ 

             1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์และทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
             2) นกัเรียนและครูมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   3) โรงเรียนมีสื่อโซเซียลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
-ค่าเช่าโมเด็มเว็บไชต์ 

1 เว็บไชต์ 
 

5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 2พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
และจัดบริการ ICT ให้แก่นักเรียน (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
-ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
-ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
อุปกรณ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ 

นร.ทุกคน 

 

 20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 
-ค่าติดตั้งและคา่เช่าอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
กล้อง CCTV 

นร.ทุกคน 

 

 55,000  55,000 

รวม 3  กิจกรรม   5,000 75,000  80,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม (กิจกรรมที่ 2 , 3 งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
-พัฒนาเว็บไชต์โรงเรียนและเช่าโมเด็ม 
-จัดทำสื่อโชเซียลในการประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. 65 นางสาวฑิตยา 
จันทวัฒน์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมบริการ ICT ให้แก่นักเรียน (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
-จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์/ห้องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง 

พ.ค. 65 
ตลอดปีการศึกษา 

 

นางสาวฑิตยา 
จันทวัฒน์ 
นายธีรุตม์  พรหมมา 

กิจกรรมที ่3 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนและกล้องวงจร
ปิด(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
-ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
-บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวฑิตยา 
จันทวัฒน์ 
นายชลิตพล  ราชา 

รวม  3 กิจกรรม   
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7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนและครูมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ทดสอบ -แบบทดสอบ 

2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
สมบูรณ์และทนัสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-สำรวจ -แบบสำรวจ 

3.มีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการทั่วบริเวณโรงเรียน -สำรวจ -แบบสำรวจ 
        
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนและครูมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้เทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองได้ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 8.2 การปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลาที่กำหนด 
 8.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์และทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8.4 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียน 
 
                 ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                                         (นางสาวฑิตยา  จันทวัฒน์)    
                                                    ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย 
             
     ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ  : ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที ่11,18 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ - 
    : กลยุทธ์ที ่3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 3 
ลักษณะโครงการ       : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิรินันท์  อรรถภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล  
 ในสภาพสังคมปัจจุบันการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทุกด้านนอกจากด้านความรู้ ความสามารถแล้ว
นั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมควบคู่กันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกายและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  รวมถึงการรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะเสี่ยงต่างๆ ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขจัด
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการด้านปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยและความสะอาดแก่นักเรียน 
2.4 นักเรียน  ครู  ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรค 

     2) ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     1) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย/สุขภาพจิตที่ดีปราศจากโรค 
           2) ผู้เรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ 
           3) นักเรียน ครู ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
-จัดหาเวชภัณฑ์สามัญประจำโรงเรียนปีละ 1 ครัง้ 
-ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายนักเรียน เช่น กำจัดเหา เดือนละ 1 
ครั้ง ,บริการตัดผมนักเรียน 
-จัดทำห้องพยาบาล 

มิ.ย. - กค. 65 นางสาวศิรินันท ์ 
อรรถภาพ 
นายธวัชชัย   
โชติวัฒนานนท์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
-นักเรียนชั้นอนุบาล–ป.6 ได้รับอาหารเสริมนมรับประทานทุกวัน 
-ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชุติมา 
อินทวงค์ 
 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน 
-ทำกิจกรรมส่งเสริมป้องกันสภาวะทันตสุขภาพ 
-ตรวจสุขภาพช่องปาก ฟันโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ชลประทาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวันด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

ตลอดปกีารศึกษา นางสาวสุรีรัตน์ 
เจริญทรง 
นางสาวศิรินันท์  
อรรถภาพ 
นางศรีสกลุ  ผิวเพ็ง 

กิจกรรมที่ 4 โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
-นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าถูกหลัก
โภชนาการ  โดยได้รับสนับสนนุจากเทศบาลนครปากเกร็ด 

ตลอดปีการศึกษา นางพิมปุณยวัจน์  
มาสังข์ 
นางสาวขนิษฐา   
กองพิธี 

กิจกรรมที่ 5 ออกกำลังกายสบายจิตพิชิตโรคและความอ้วน 
-นักเรียนออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพตนเอง 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวศิรินันท์ 
อรรถภาพ 
นายธวัชชัย   
โชติวัฒนานนท์ 

กิจกรรมที่ 6 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 
-จัดขบวนประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  

พ.ค. 65 ว่าที่ร้อยตรีชลิตพล  
ราชา 
นายชาตรี  สารสุข 
 

กิจกรรมที่ 7 นำนักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
- นำนักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉินและการรักษาสุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวศิรินันท์ 
อรรถภาพ 

รวม  7 กิจกรรม   

 
5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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6.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 38,000  บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
-ค่าวัสดุ /เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำโรงเรียน 
-ค่าจัดทำห้องพยาบาล/เตียง/ผ้าปู/อุปกรณ์ห้อง
พยาบาล 

นร. 
ทุกคน 

  20,000  20,000 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมอาหารเสริม นม 
-ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด 

นร. 
อ.2-ป.6 

     

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน 
-ค่ายาสีฟัน ค่าแปรงสีฟัน อุปกรณ์การดูแล
สุขภาพปาก 
-ค่าจัดทำสถานที่แปรงฟัน 

นร. 
ทุกคน 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 4 โครงการอาหารกลางวันสำหรับ 
-ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด 

นร. 
ทุกคน 

     

กิจกรรมที ่5 ออกกำลังกายสบายจิตพิชิตโรค
และความอ้วน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการออก
กำลังกาย และการเล่นกฬีา  

นร. 
ทุกคน 

  3,000  3,000 

กิจกรรมที่ 6รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เรื่อง ยาเสพติด 
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเกี่ยวกับ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

นร. 
ทุกคน 

  2,000  2,000 

กิจกรรมที่ 7 นำนักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน 
- ค่าพาหนะนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน 

นร. 
ทุกคน 

  3,000  3,000 

รวม  7 กิจกรรม    38,000  38,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
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7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 

-การทดสอบสมรรถภาพ -แบบทดสอบสมรรถภาพ 

2.จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ -การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง -แบบบันทึก 
3.นักเรียนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน -ตรวจสอบหลักฐาน -แบบบันทึก 
4. นักเรียน ครู ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด 

-สังเกต -ภาพถ่าย 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีทุกด้าน 
8.2 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้น เหมาะสมกับวัย 
8.3 นักเรียนทุกคนมีน้ำหนัก/ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
    ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          (นางสาวศิรินันท์  อรรถภาพ) 
               ตำแหน่ง ครู คศ.1 
 
ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 8,12-14 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ – 
    : กลยุทธ์ที ่3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,6 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวสมฤดี  สิริสมุทรสาร 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล   

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตาม
นโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ
จำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก 
และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับ
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพ่ิมขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนา
เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท้าความดี 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง  
3. เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร  ครู และนักเรียน ร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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3.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความตระหนักรู้ ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ค่ายคุณธรรม 
-อบรมเข้าค่ายคุณธรรมโดยการเรียนรู้ฐาน
กิจกรรมต่าง ๆ 

ปลายภาคเรียนที่ 1 นางสาวสมฤดี    
สิริสมุทรสาร 
 

กิจกรรมที ่2 โครงงานคุณธรรม 
-จัดทำโครงการคุณธรรมตามแนวทางของ
มูลนิธิยุวเสถียรคุณ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 

 
กิจกรรมที ่3 ธรรมวันศุกร์ 
-สวดมนต์ตอนเย็นวันศุกร์ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 
นายวุฒิชัย  ผลไม้ 

กิจกรรมที ่4 ระเบียบแถว 
-ฝึกปฏิบัติการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 
   1) การเดินแถวขึ้นชั้นเรียน 
   2) การเข้าแถวซื้อของ 
   3) การเข้าแถวรับประทานอาหาร 
   4) การเข้าแถวเข้าโรงเรียนในตอนเช้า 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสมฤดี    
สิริสมุทรสาร 
นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 

 

กิจกรรมที่ 5 5 ส.ด้วยจิตอาสาพัฒนาจิต
สาธารณะ 
-ดูแลความสะอาดตามเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
-นักเรียนทุกชั้นร่วมทำความสะอาดบริเวณ
ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทุกวันตอน
เช้าก่อนเข้าแถว 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิภาวรรณ   
ประทุมวัน 
นางปวีณา  กลิ่นจำปา 
นางศรีสกุล  ผิวเพ็ง 
 

กิจกรรมที ่6 ฝึกฝนนักเรียนนั่งสมาธิ  
-ให้นักเรียนนั่งสมาธิภาวนา 
-การบรูณาการทักษะสมาธิกับกิจกรรมหน้า
เสาธงและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิภาวรรณ   
ประทุมวัน 
นายวุฒิชัย  ผลไม้ 

รวม  6  กิจกรรม   
 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95  (วัดโพธิ์ทองบน) 
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  108,330  บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)   
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายคุณธรรม 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าวิทยากรอบรม 
-ค่าสถานที่เข้าค่ายอบรม 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่ายอบรม 

นร.ทุกคน 3,330 15,000 10,000  28,330 

กิจกรรมที่ 2 โครงงานคุณธรรม 
-ค่าวัสดุ กระดาษ แฟ้ม จัดทำโครงงาน
คุณธรรม 

นร.ทุกคน   5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 3 ธรรมวันศุกร์ นร.ทุกคน      
กิจกรรมที ่4 ระเบียบแถว นร.ทุกคน      
กิจกรรมที่ 5 5 ส.ด้วยจิตอาสาพัฒนา
จิตสาธารณะ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  เครือ่งมือทำความ
สะอาด ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

นร.ทุกคน   75,000  75,000 

กิจกรรมที ่6 ฝึกนักเรียนนั่งสมาธิ  นร.ทุกคน      
รวม  6  กิจกรรม  3,330 15,000 90,000  108,330 

ถัวเฉลี่ยทกุกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1 งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม 

-ตรวจสอบรายชื่อ -แบบลงลายมือชื่อ 

2.นักเรียนร้อยละ 85 จัดทำโครงงาน
คุณธรรม 

-ผลงาน/โครงงาน -แบบโครงงาน 

3.นักเรียนร้อยละ 85 มีการเข้าแถว
อย่างเป็นระเบียบ 

-สังเกต -แบบสังเกต 

4.นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน 

-สังเกต -แบบสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูจะมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเห็นคุณค่า ของอาชีพครูมีศักยภาพในการออกแบบ 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตลอดจนปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างครูที่ดี 
เป็นทีย่อมรับทั่วกัน 

8.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ 
และช่วยเหลือสังคมได้ 

8.3 พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
8.4 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับที่

ดีขึ้น 
 8.5 ครูสามารถผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             (นางสาวสมฤดี  สิริสมุทรสาร) 
                      ตำแหน่ง ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา  
แผนงาน   : บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1-4,8,12-18 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 24.25.29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,6 
ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายวุฒิชัย ผลไม้ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนและการ
ทำงาน เพ่ือให้เป็นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียน
ต่อและประกอบอาชีพที่ดีต่อไป โดยมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันพบว่า
ยังมีนักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในด้านคุณธรรมศีลธรรมเท่าที่ควร นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมศีลธรรม วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  2.2 เพ่ือปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์  
ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด 
  2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่มัคนายกน้อย สามารถอาราธนาศีล 5 
อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายทาน  และกล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้ถูกต้อง 
  2.4 นักเรียนเข้าใจความหมายของศีล 5  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงที่
เกิดข้ึนในสังคม แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล 5 เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยได้ 
      2.5 นักเรียนนำความรู้ศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้   
3. เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ 
       1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

     2) ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอาราธนาศีล 5และกล่าวคำกรวดน้ำได้ 
     3) ผู้เรียนร้อยละ 80 นำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 

           2) ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
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           3) นักเรียนสามารถเชื่อมโยงและปฏิบัติตนตามหลักศีล5 

 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม 
-อบรมนักเรียน การรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความกตัญญูกตเวที 

ตลอดปีการศึกษา นายวุฒิชัย  ผลไม้ 
นางสาวสมฤดี    
สิริสมุทรสาร 

กิจกรรมที ่2 มัคนายกน้อย 
-คัดเลือกและฝึกฝนมัคนายกน้อย 
-การอาราธนาศีล 5 คำกล่าวถวาย ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา นายวุฒิชัย  ผลไม้ 
นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมศีล 5 
-บทสวดมนต์ การกล่าวถวายพระ 
-การปฏิบัติตนตามศีล 5 
-การประกวดท่องศีล 5 

ตลอดปีการศึกษา นายวุฒิชัย  ผลไม้ 
นางสาววิภาวรรณ  
ประทุมวัน 
 

รวม  3  กิจกรรม   
 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95  (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ปลูกฝั่งคุณธรรม 
จริยธรรม 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ ์กระดาษเอกสาร แฟ้ม 
-ค่าวิทยากร 

นร.ทกุคน   5,000 * 5,000 

กิจกรรมที ่2 มัคนายกน้อย 
-คัดเลือกและฝึกฝนมัคนายกน้อย 
-ค่าวัสดุ อปุกรณ์/ค่าตอบแทน 

นร.ทุกคน   5,000 * 5,000 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมศีล 5 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ ์กระดาษเอกสาร 
-ค่าพาหนะ/ค่าตอบแทน 

นร.ทุกคน      

รวม  6  กิจกรรม      10,000 

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม (* ได้รับงบประมาณจากบริษัทเฉากว๊ยชากังราว จำกัด)  
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7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมอืที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

-ทดสอบ -แบบทดสอบ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอาราธนา
ศีล 5และกล่าวคำกรวดน้ำ 

-นักเรียนปฏิบัติ -แบบประเมินการปฏิบัติ 

3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และมี
ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู 
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 

-ทดสอบ/ประเมินผล -แบบทดสอบ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  8.2 นักเรยีน มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ
แผ่นดินเกดิ 
  8.3 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่มัคนายกน้อย สามารถอาราธนาศีล 5 อาราธนาธรรม 
อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายทาน  และกล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้ 
  8.4 นักเรียนเข้าใจความหมายของศีล 5  และเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล 5 เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของไทยได้ 
      8.5 นักเรียนนำความรู้ศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้   
 
 
 

              ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        (นายวุฒิชัย ผลไม้) 
                       ตำแหน่ง ครู คศ.1 
 

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
  



84 
โครงการ      : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน       : บริหารงานวิชาการ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1-3,8,12-14,16-18 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที ่- 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที ่- 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,4,5 
ลักษณะโครงการ                 : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ             : นายเชาวลิต   เพ็งเจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          จากมิติแห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านกระบวนการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพ้ืนฐานกระบวนการจัดการศึกษาในปรัชญาหลัก 3 ประการคือ การศึกษา
เพ่ือปวงชน การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งมวลนั้น นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันด้วย
เหตุที่ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์     
            2.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม 
           2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
           2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ยั่งยืนทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคมและ อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ     
                 1) นักเรียนร้อยละ  80 ขึ้นไปได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2) นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างเต็มที่ 
     3.2 เชิงคุณภาพ   

                 1) ครูผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆมีการบริหารจัดการพัฒนา
กิจกรรมได้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี 

       2) นักเรียนมีความพึงพอใจในแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

 

 

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี, ลูกเสือสำรอง 
-จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีทุกระดับชั้น 
-จัดเข้าค่ายลูกเสือสำรอง  ระยะเวลา 1 วัน 
-จัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ,สามัญรุ่นใหญ่      

ธ.ค. 65 นายเชาวลิต  
เพ็งเจริญ 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
-นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ม.3 
-นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และบันทึกผลการเรียนรู้ 

มี.ค. 66 นางสาววลัยพร 
สุขสบาย 
นางสาวฑิตยา  
จันทวัฒน์ 
นางสาวขนิษฐา   
กองพิธี 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม 
-รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเลือกตามความถนัด 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมให้ผู้เรียน 
-ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ชุมนุม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวชุติมา   
อินทวงศ์ 

กิจกรรมที่ 4 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-การเลือกตั้งประธานนักเรียน /กรรมการนักเรียน/การเลือกหัวหน้า
ห้อง 
-การประชุมสภานักเรียน/กรรมการนักเรียน 

มิ.ย. 64 นายวฒุิชัย  ผลไม ้
 

กิจกรรมที ่5 กีฬาสีภายในโรงเรียน 
-จัดแข่งขันกฬีาสีภายในโรงเรียน (ไทยรัฐ ๙๕ เกม) 

ธ.ค. 64 นางสาวศิรินันท์ 
อรรถภาพ 

รวม  5  กิจกรรม   
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  210,000  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี, ลูกเสือ
สำรอง 
-เข้าค่ายลูกเสือสำรอง  ระยะเวลา1วัน 
-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ,สามัญ
รุ่นใหญ่  
1) ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2) ค่าค่ายพักแรม 
3) ค่าพาหนะ 
4) ค่าวิทยากร   
5) คา่วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ฐานลูกเสือ     

1 ครั้ง/ปี  
 
 

90,000 
 

10,000 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
-ค่าจ้างเหมารถ/ค่าพาหนะ 
-ค่าเข้าชมสถานที่  
-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 

1 ครั้ง/ปี 
 

 
 

 90,000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

90,000 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม 1 ครั้ง / ป ี      
กิจกรรมที่ 4 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 1 ครั้ง / ป ี      
กิจกรรมที่ 5 กีฬาสีภายในโรงเรียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเหรียญรางวัลจัดการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน (ไทยรัฐ ๙๕ เกม) 

1 ครั้ง/ปี   20,000  20,000 

รวม 5 กิจกรรม   180,000 30,000  210,000 
 

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1, 2 งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

 
7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปได้เขา้ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี 

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน -แบบลงรายชื่อ 

2.นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่อย่างเต็มที่ 

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน -แบบอนุญาต 

3.นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งประธานนักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

-ดำเนินการเลือกตั้ง -คะแนนการเลือกตั้ง 

4.นักเรียนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ และมีความสามารถ
ทางกีฬา 

-การแข่งขันกีฬา -กติกาการแข่งขันกีฬา 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี 

8.2 นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล - ม.3   ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา    
         8.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 
 
 
                 ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นายเชาวลิต เพ็งเจริญ) 
                  ตำแหน่ง  ครู คศ.2  
 

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : วันสำคัญตามวิถีไทย 
แผนงาน       : บริหารวิชาการ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 12,14,17 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 20-22 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,5 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ            : นางจุฬาลักษณ์  รังกลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากชาติไทยของเรา เป็นประเทศที่มีสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  วันสำคัญที่เป็น
วัฒนธรรมอันดีงาม ที่ชาวไทยควรปฏิบัติสืบไป เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย รู้จักวันสำคัญต่างๆ
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสม โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ เพ่ื อปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์     

2.1 เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย และสามารถบอกวันสำคัญประจำชาติไทยได้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนในวันสำคัญต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสม        
2.3 เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 

 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ     
             1)  นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 
             2)  ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 50 ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆได้ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

3.2 เชิงคุณภาพ   
 1)  นักเรียนปฏิบัติตนในวันสำคัญต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม 

             2)  โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันมีค่าสืบทอดต่อไป 
             3)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)        

 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
-จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่  การเวียนเทียน,  
แห่เทียนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ 

ตลอดปีการศกึษา นายวุฒิชัย  ผลไม้ 
 

กิจกรรมที่ 2 วันสำคัญของชาติไทย  
-จดักิจกรรมวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย   
วันวิทยาศาสตร์ วันรัฐธรรมนญู ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา นางจุฬาลักษณ์ 
รังกลาง 

กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-จัดกิจกรรมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ 
-เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดปีการศกึษา นางสาวธนันท์ลดา  
วรรณคำ 

กิจกรรมที่ 4 วันสำคัญตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 
-จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีวัฒนธรรมไทย  ได้แก่  
วันลอยกระทง  วันสงกรานต์ ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา นางศรีสกุล 
ผิวเพ็ง 
นางสาวนฤมล  ยิ่งยง 

กิจกรรมที่ 5 วันสำคัญอ่ืนๆ  
-จัดกิจกรรมวันสำคัญอ่ืนๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันคริสต์มาส  
-จัดการแสดงและประกวดของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 
-เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวศิรินันท์  
อรรถภาพ 
นางสาวสุวรรณี   
ทองจันทร์ 

รวม  5  กิจกรรม   

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบกิจกรรมวันทาง
พระพุทธศาสนา 

นร.ทุกคน   5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 2 วันสำคัญของชาติไทย  
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ ของรางวัล 
การประกวดกิจกรรม ฯลฯ 

นร.ทุกคน   10,000  10,000 

กิจกรรมที ่3 วันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดสถานที่  
-ค่าประดับตกแต่งรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 

นร.ทุกคน   10,000  10,000 
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ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคญัต่างๆ -สังเกต/สอบถาม -แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2.ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมใน 
วันสำคัญต่างๆได้ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

-สังเกต/สอบถาม -แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนรู้จักและเข้าใจวิธีปฏิบัติตนเนื่องในวันสำคัญต่างๆของไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  8.2 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 

  ลงชื่อ .........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
               (นางจุฬาลักษณ์  รังกลาง)    

                                                           ตำแหน่ง   ครู คศ.3  
 

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 วันสำคัญตามประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบกิจกรรมวัน
ทางประเพณีวัฒนธรรม 

นร.ทุกคน   5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 5 วันสำคัญอ่ืนๆ 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ  
-ค่าอาหาร อาหารว่าง 

นร.ทุกคน  10,000 10,000  20,000 

รวม  5  กิจกรรม   10,000 40,000  50,000 
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โครงการ   : มูลนิธิไทยรัฐ 
แผนงาน   : บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ - 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 30-33 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 3,4 
ลักษณะโครงการ        : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        : นางสาวจีรนันท์  ปุ่งคำน้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
.......................................................................... ..........................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิไทยรัฐซึ่งเกิดจากแนวความคิดของ
คุณกำพล วัชรพล เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดมา นับจากตั้งมูลนิธิไทยรัฐในปี 2522 
ปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2562) ยุทธศาสตร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะมีโครงการ 2 ด้าน 10 โครงการมูลนิธิไทยรัฐจะสนับสนุนด้านวิชาการ สื่อวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา อาคารสถานที่ และงบประมาณ โดยมูลนิธิจัดสรรให้ตามความจำเป็น รวมทั้งให้โรงเรียนจัดทำแผนงาน
โครงการเสนอไปยังมูลนิธิ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุกโรงเรียนทำให้งานการพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนไปตามแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพ่ือมุ่งไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ คง
สภาพพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย พัฒ นาศักยภาพครูให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และสามารถจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาและความเป็นพลเมืองดีได้อย่างต่อเนื่อง 
       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิไทยรัฐจึงได้จัดโครงการมูลนิธิไทยรัฐบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี
เป้าหมายเพือ่การพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  
2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

 2.5 พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาและความ 
 เป็นพลเมืองดีได้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
1) นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิไทยรัฐ  
2) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ 

และมีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและรกัความเป็นไทย 
3) ครทูุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่าง  

ต่อเนื่อง 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) โรงเรียนได้รับการพัฒนาขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐ   
  2) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการและมี
คุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและรักความเป็นไทย 

3) ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

                กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้  
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ การจัด
นิทรรศการ 
-ค่าพาหนะ 

   10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 2 ด้านส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนไทยรัฐ 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ  
-ค่าจัดนิทรรศการ  และตกแต่งสถานที่ 
-ค่าพาหนะ/ค่าอาหาร 

  10,000 15,000  25,000 

รวม 2 กิจกรรม   10,000 25,000  35,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้  
-จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในด้าน 
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
3) พัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ 
4) การประกวดโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

นางสาวจีรนันท์   
ปุ่งคำน้อย 
นางปูริดา  จันทร์นวล 
นางสาวธนันท์ลดา 
วรรณคำ 

กิจกรรมที่ 2 ด้านส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐ 
1) เอกลักษณ์ไทย 
2) เอกลักษณ์คนดีศรีไทยรัฐ 
3) เอกลักษณ์ความเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
4) หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา(บูรณาการทุกกลุ่มสาระ)  
5) ภาพแห่งความสำเร็จ สิ้นปีการศึกษา 
6) ความเป็นพลเมืองดี (บูรณาการวิชาหน้าที่พลเมือง)  

ตลอดปีการศึกษา 
 

นายวุฒิชัย  ผลไม้ 
นางสาววลัยพร   
สุขสบาย   
นางสาวฑิตยา  
จันทวัฒน์ 

รวม  2  กิจกรรม   
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล   เครื่องมือวัดผล/
ประเมินผล 

1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ได้รับ
สนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิไทยรัฐ  

-สังเกต -แบบสังเกต 

2.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและรักความเป็นไทย 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

3.โรงเรียนได้รับการพัฒนาขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์
ของโรงเรียนไทยรัฐ 

-ตรวจสอบ -รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

8.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น 
8.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
8.5 ครไูด้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาและความ

เป็นพลเมืองดีได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                          (นางสาวจรีนันท์  ปุ่งคำน้อย)   
                                ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 
   

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางปูริดา  จันทร์นวล)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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แผนงาน  
บริหารทั่วไป 
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โครงการ   : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
แผนงาน                           : บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 17 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 20,29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 30,31 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 5 
ลักษณะโครงการ                   : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางสาวชนาวรรณ  สุขใส 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
……………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพ่ิมขึ้น  จากอดีตเป็นจำนวนมาก  ความจำเป็นในการใช้
ทรัพยากรจึงมีมากขึ้นด้วยผลจากการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  รวมทั้งมีความดิ้นรนของประชากรในการ
ดำรงชีวิตจึงทำให้มีการนำทรัพยากรมาใช้โดยใช้อย่างมิได้ระมัดระวังและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้
ทรัพยากรมีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมหาศาล  ร่วมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและ
จากมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีมากมายในทุกแห่ง  ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทย  การป้องกันในการแก้ปัญหาโดยนอกจากจะมีการออกระเบียบมาควบคุมแล้วการให้การศึกษาแก่คนใน
ชาตินับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยป้องกันปัญหาความเสียหายในระยะยาว 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  95(วัดโพธิ์ทองบน)  เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
จึงจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังนักเรียน  เด็กและเยาวชน  ให้มีความตระหนักเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

 สิ่งแวดล้อม 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อ
ประโยชน์สูงสุด 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ  90  ของนักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 
2) ร้อยละ  85  ของนักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณค่าของวัสดุบางประเภทว่าสามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
3) ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีนิสัยการออมทรัพย์จากการขายขยะ 
4) ร้อยละ  90  ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
                 1) นักเรียนเห็นค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       2) นักเรียนมีจิตสำนึกและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุด 
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4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ขยะดีมีมูลค่า 
-การจัดอบรมนักเรียนแกนนำ 
-การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ทำดีด้วยหัวใจ 
ลดรับ  ลดให้  ลดใช้ ถุงพลาสติก 
-การนำขยะมารีไซเคิล 
-จัดการประกวดและมอบเกียรติบัตรและ
รางวัล 

 พ.ค.- มิย.  65 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวชนาวรรณ  สุขใส 
นางปวีณา  กลิ่นจำปา 
นางจิตราภรณ์  แนบนวล 

กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขยะ 
-จัดทำสถานที่เก็บขยะรีไซเคิล 
-จดัทำอุปกรณ์คัดแยกขยะรีไซเคิล 
-จัดรณรงค์การคัดแยกขยะ 
-การจัดทำป้ายนิเทศ/แผ่นพับ   

ตลอดปีการศกึษา นางสาวสุนันทา  บุตรศรี 
นายธีรุตม์  พรหมมา 
นายชาตรี  สารสุข 

รวม  2  กิจกรรม   
 
5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 

6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  ขยะดีมีมูลค่า 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
-ค่ารางวัลการประกวดผลงาน 

นร.ทุกคน   5,000 
 
 

 5,000 

2.กิจกรรมธนาคารขยะ 
-ค่าจัดทำสถานที่เก็บขยะ 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์การรณรงค์แยกขยะ 
-ค่าวัสดุ กระดาษ จัดป้ายนิเทศ/แผ่นพับ   

   5,000  5,000 

รวม 2 กิจกรรม    10,000  10,000 

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมขยะดีมีมูลค่า -การสังเกต -แบบประเมิน/แบบสังเกต 

ด 2.นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมธนาคารขยะ -การประเมินผล -แบบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
3.นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

-การประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
                                   ลงชื่อ........................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                                                     (นางสาวชนาวรรณ  สุขใส)    
                              ตำแหนง่ คร ูคศ.2 
    

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ       : ปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
แผนงาน      : บริหารทั่วไป     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ - 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 31 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 4,5 
ลักษณะโครงการ                 : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            : ว่าที่ร้อยตรีชลิตพล  ราชา 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
            อาคารสถานที่มีความจำเป็นกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากอาคารเรียนไม่เพียงพอกับ
ผู้เรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในห้องอย่างครบถ้วน  ทำให้ขาดสื่อในการเรียนการสอน  การ
พัฒนาการเรียนรู้ก็จะไม่สมบูรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  สถานศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาในเรื่อง อาคาร สถานที่ ให้เพียบพร้อม เพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอน และชุมชนที่
เติบโตต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์     
          2.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให้สมบูรณ์ เพียงพอกับความต้องการและปริมาณของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
 2.4 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนถึงผู้ที่มาใช้อาคาร 
          สถานทีใ่นสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย  
                3.1 เชิงปริมาณ     

       1) ร้อยละ 95  ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวย  
       ความสะดวก เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

2) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ   
                 1) นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสถานที่ต่างๆเกิดประโยชน์สูงสุด  
                 2) อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน ร่มรื่น สวยงามมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 

6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  305,000  บาท  (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)   
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 
-ค่าปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ  
-ค่าจัดภูมิทัศน์ สวนหย่อม สภาพแวดล้อม 

  
 

 75,000 
 
 

 75,000 
 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
-ค่าพัฒนาอาคารสถานท่ีและจดัทำแหล่งเรยีนรู้ภายใน
โรงเรียน         

 
 

  130,000 
 
 

 130,000 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ 
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี 
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

   100,000 
 

 200,000 
 

รวม 3 กิจกรรม    305,000  305,000 
ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 95  ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

-สำรวจจากแบบประเมิน 
 

- แบบประเมินการปรับปรุง
พัฒนา อาคาร สถานที่ และ
การใช้บริการของนักเรียน  

2. อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน ร่มรื่น 
สวยงามมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-การสังเกต 
 

-ภาพถ่าย 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ สภาพแวดล้อมล้อม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
-จัดทำภูมิทัศน์ สวยหย่อมและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม     

ตลอดปีการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีชลิตพล  
ราชา  
นายชาตรี  สารสุข 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ให้ปลอดภัย       

ตลอดปีการศึกษา นางชนาวรรณ  สุขใส
นายชาตรี  สารสุข 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่  
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

ตลอดปีการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีชลิตพล  
ราชา 
นายชาตรี  สารสุข 

รวม  3  กิจกรรม   
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 บริเวณโรงเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม 
          8.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
                 ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (ว่าทีร่้อยตรีชลิตพล  ราชา) 
                   ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
 

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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โครงการ    : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
แผนงาน       : บริหารทั่วไป    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 11,13 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 21 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 4,5 
ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            : นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร ์
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์     
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการในการพัฒนาการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย  
    3.1 เชิงปรมิาณ    
 1) ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 มีความยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ  
           สถานศึกษา 
           2) คณะกรรมการสถานศึกษารอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
          2) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบการบริหาร
การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา นายธีรุตม์  พรหมมา 
นางสาวขนิษฐา   
กองพิธี 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-จดัประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาและนโยบาย
การศึกษา 
-จัดการเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

พ.ค. 65 
พ.ย. 65 

นางสาวสุวรรณี   
ทองจันทร์ 
นางสาวสุนันทา   
บุตรศร ี

รวม  2 กิจกรรม   
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5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครือ่งมือที่ใช้ 
1.ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง -สังเกต -แบบสังเกต/แบบลงชื่อ 
2.คณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ประชุม 

-สังเกต -แบบลงชื่อ 

3.ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

-สังเกต -แบบสังเกต 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
                 ลงชื่อ…………………………………………….……ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร์) 
                    ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
             

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

 
 

5,000 
  

5,000 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

ผู้ปกครอง 
ทุกคน 

 
8,000 2,000 

 
10,000 

รวม  2  กิจกรรม   13,000 2,000  15,000 
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โครงการ    : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
แผนงาน   : บริหารทั่วไป    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 17-19 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 21 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที ่1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 4,5 
ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางสาวสุรีรัตน์  เจริญทรง 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรง เรียนวันละหลายชั่วโมงจึง
จำเป็นต้องช่วยกันประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อ
หลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โรงเรียนมองเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึง
ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์     
 2.1 เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมสีภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
          ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
 2.2 เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 
3. เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ  
                1) ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 รู้จักดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัด 
                และคุ้มค่า 
                2) โรงเรียนมีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
                3) นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 

3.2  เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียน รู้จักประหยัดในด้านการใช้ 
      สาธารณูปโภค 
 

4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ดูแลพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
-ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณปูโภคในโรงเรียนมีสภาพเอ้ือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง  

ตลอดปกีารศกึษา นางสาวสุนันทา  
บุตรศรี 
นายธีรุตม์  พรหมมา 

กิจกรรมที่ 2 ชำระค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
-ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
-ชำระค่าสาธารณูปโภค 

ตลอดปกีารศึกษา นางสาวสุรีรัตน์   
เจรญิทรง 

รวม  2 กิจกรรม   
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5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  473,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
(เงินงบประมาณ 423,200  บาท และเงินนอกงบประมาณ 50,000 บาท) 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ดูแลพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ระบบ
สาธารณูปโภค  

1 
โรงเรียน 

  

13,200 

 

13,200 

กิจกรรมที ่2 ชำระค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
- ชำระค่าไฟฟ้า 
- ชำระค่าน้ำประปา 
- ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าโทรศัพท์/ค่าไปรษณีย์ 

1 
โรงเรียน 

 

410,000 

 

50,000 460,000 

รวม  2  กิจกรรม   410,000 13,200  4730,200 
 ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
7. การวัดและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ -การสรุปและรายงานผล -แบบรายงาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีระบบสาธารณูปโภคใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
     8.2  จัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด   
 
                 ลงชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          (นางสาวสุรีรัตน์  เจริญทรง)    
                                                     ตำแหน่ง ครู คศ.2 

    
ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 

                                                             (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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แผนงาน  
บริหารงานบุคคล 
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โครงการ   : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน   : บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ - 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 26-29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 30-33 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 3,4 
ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางจิตราภรณ์  แนบนวล 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะครูเป็นผู้ที่เอ้ือความรู้ทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่ดีทางสังคมให้เกิดกับทุกคนการพัฒนาครูประจำการหรือวิชาชีพครูให้มีศักยภาพทั้งในด้านให้ความรู้ 
และการฝึกอบรม  เพ่ือจะได้เป็นครูมืออาชีพทุกคนการพัฒนาครูให้มีศักยภาพนั้น  ครูจำเป็นต้องแสวงหาความรู้  
เข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  ตามโอกาสอันควร  อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ  จะทำให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย  และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปดังนั้นโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน)ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์      

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพครู 
2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและนักเรียน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อ่ืน 

  
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูร้อยละ  90  ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) ครรู้อยละ  90  สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ตาม 
ศักยภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษา 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น 
3) ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคีร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
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4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95  ( วัดโพธิ์ทองบน) 
 
6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  157,600  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-ครูเลือกหลักสูตรและลงทะเบียนการอบรม คูปองครู 
-ครูเขา้รับการอบรม พัฒนาตามหลักสูตร 
-รายงานผลการเข้าอบรมและประเมินผลการอบรม 

ตลอดปีการศึกษา นางจิตราภรณ์  แนบนวล 
นายธีรุตม์  พรหมมา 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
-ครูลงทะเบียนเรยีนด้วยระบบ  TEPE Online 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวภัทราภรณ์  
พิชิตภัย 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเชิงปฏิบัติการ 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนและส่งครูเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุวรรณี   
ทองจันทร์ 
นายเชาวลิต เพ็งเจริญ 

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของครูและบุคลาการทางการศึกษา 
-นำครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา นางจิตราภรณ์  แนบนวล 
นางสาววลัยพร  สุขสบาย 
 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำบัญชีการออมเงินของตนเอง 
-ครูและบุคลากรจัดทำบัญชีการออมเงินของตนเอง 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวนฤมล  ยิ่งยง 
นางสาวจีรนันท์   
ปุ่งคำน้อย 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าที่พัก 

ครูทุกคน  10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ครูทุกคน       
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเชิง
ปฏิบัติการ 
-ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าที่พัก 

ครูทุกคน  10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา 
-ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าที่พัก 
-ค่าสถานที่/ค่าอาหาร/ค่าวิทยากร 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าของรางวัล 

ครูทุกคน  127,600 10,000  137,600 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำบัญชีการออมเงินของ
ตนเอง 

ครูทุกคน      

รวม  5  กิจกรรม   147,600 10,000  157,600 
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7. การวัดและประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครือ่งมือที่ใช้ 
1.ครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรต่างๆ  -บันทึกการลงทะเบียน -แบบกรอกข้อมูล 
2.ครูได้รับการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

-สังเกต -แบบสังเกต 

3.ครูนำความรูที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเองและการเรียนการ
สอน 

-รายงานผลการเข้าอบรม -แบบรายงาน 

4.ครูทีเ่ข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา มีการเผยแพร่ความรู้ที่
ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา 

-รายงานเผยแพร่ความรู้ -แบบรายงาน 

 
                
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม พัฒนาและประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานไปใช้พัฒนางานและสถานศึกษาได้ตามศักยภาพ 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ  กำลังใจและความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                           (นางจิตราภรณ์  แนบนวล)                           

                                                      ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ)    
                                                              หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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แผนงานบริหารงาน
งบประมาณ 

 



110 
โครงการ    : พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ ธุรการและงานทะเบียน 
แผนงาน       : บริหารงานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   : กลยุทธ์ที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 19 
    : กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 28,29 
    : กลยุทธ์ที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 30,31,32,33 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่ 1-3 
สนองนโยบาย สพป.นบ.เขต 2  : นโยบายที่ 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              : นางสาวพิชญ์สินี   แพงศรีนิธิศ 
ระยะเวลาดำเนินการ    : 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชีพัสดุ  งานธุรการและงาน

ทะเบียน การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้แต่จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็น
งานพิเศษที่ตอ้งรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความม่ันใจ อีกท้ังการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ
และงานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุธุรการและ
งานทะเบียนเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานธุรการ  
และงานทะเบียน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

2. วัตถุประสงค์     
2.1 เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการ งานการเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กัน  
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลคล และงานทะเบียนของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานตอบสนองตาม

นโยบายโรงเรียน 
2.4 เพ่ือจัดทำทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบำรุง    
2.5 เพ่ือดำเนินการจัดหาบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับการบริหารงาน

ฝ่ายต่างๆ 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ     

1) โรงเรียนมีระบบงานการเงิน  การบัญชีและพัสดุ ธุรการ และงานของโรงเรียนถูกต้อง 
ครบถ้วน 

2) ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในงานการเงิน บัญชี พัสดุ ธุรการและงานทะเบียนสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบทุกคน 

3) มีการดำเนินการจัดจ้างคนงาน แม่บ้าน ยาม ภารโรง ช่วยปฏิบัติงานครบทุกตำแหน่ง 
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3.2 เชิงคณุภาพ   

1) โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานธุรการ และงาน
ทะเบียนโรงเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

  2) ดำเนินการจัดหาบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน ยาม นักการภารโรง เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานการเงิน 
-จัดทำงานการเงิน ระบบบัญชี อย่างเป็นระบบ 
-ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณตามหลักฐานการเงิน 
-จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี ทุกครั้ง 
-ตรวจสอบ/ตรวจทานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวขนิษฐา   
กองพิธี 
นางสาววลัยพร   
สุขสบาย 

กิจกรรมที่  2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
-จัดทำเอกสารจัดชื้อ จัดจ้าง ตามข้ันตอนระบบพัสดุ 
-การตรวจรับ การลงทะเบียน การเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
-งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพิชญ์สินี   
แพงศรีนิธิศ 
นางสาวชุติมา   
อินทวงค์ 
นางสาวประภาพรรณ  
คุณประสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบงานธุรการและบุคลากร 
-ระบบงานธุรการ 
-การเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน บัญชีและพัสดุ 
-การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน 
-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
-จัดหา/จัดจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุรีรัตน์   
เจริญทรง 
นางสาวประภาพรรณ  
คุณประสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
-จัดทำเอกสารระบบงานทะเบียนโรงเรียน 
-บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บในให้มีความปลอดภัย 
-พัฒนาระบบงานทะเบียน  นำเทคโนโลยีมาใช้ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวภัทราภรณ์ 
พิชิตภัย 
นางสาววิภาวรรณ 
ประทุมวัน 

รวม  3 กิจกรรม   
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6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  175,200  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
(เงินงบประมาณ 75,200  บาท และเงินนอกงบประมาณ 100,000  บาท)  
 

กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานการเงิน 1 โรงเรียน      
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 1 โรงเรียน      

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบงานธุรการและ
บุคลากร 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แฟ้ม เครื่องมือสำนักงาน 
-ค่ากระดาษ ค่าหมึกและซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร 
-ค่าจ้างบุคลากร แม่บ้าน ยาม นักการภารโรง 

1 โรงเรียน   70,000 100,000 170,000 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบเอกสาร งานทะเบียน
โรงเรียน 
-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรมงานทะเบียน 

1 โรงเรียน   5,200  5,200 

รวม  4  กิจกรรม    75,200 100,000 175,200 
 

ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 

7. การวัดและประเมินผล    

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

-ตรวจเอกสาร -บันทึกการตรวจเอกสาร 

2.ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานธุรการ การเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

-สังเกต -แบบสังเกต 
 
 

       
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
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ลงชื่อ……………..........……………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                            (นางสาวพิชญ์สินี   แพงศรีนิธิศ) 
                                                                     ตำแหน่ง ครู คศ.2  
 

ลงชื่อ…………………………………………........ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวสุรีรัตน์  เจริญทรง)    
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
               ลงชื่อ………………………………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นายภูเมศ  แสงพรหม)   
                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
 
                                   ลงชื่อ......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                 (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าหรือตรวจสอบการด าเนินงานว่า
มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร มีความคุ้มค่าในการจัดท ากิจกรรมหรือไม่มีข้อแก้ไขปรับปรุง
ย่างไร ท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานมีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด ดังนั้น
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) มีระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้หลัก PDCA ประกอบด้วย 

1. ระบบติดตามประเมินผล (PDCA)  
  1.1 วางแผนการติดตาม (P) :  โดยดูจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และน ามาด าเนินการก ากับ
ติดตามการก าหนดแหล่งข้อมูล   วิธีการเก็บข้อมูล   วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  (แบบ
รายงาน /แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/การสังเกต/การส ารวจตรวจสอบ ฯลฯ) 
 

  1.2 ด าเนินการติดตามโครงการ/กิจกรรม (D) :    โดยด าเนินการตามแผนและระยะเวลาท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้  มีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษาละอย่างน้อย 2 ครั้ง ครึ่งภาคการศึกษา 1 ครั้ง          
และ ส้ินสุดปีการศึกษาอีก 1 ครั้ง (กรณีงบประมาณด าเนินโครงการท่ีรับจัดสรรเป็นปีงบประมาณ จะรายงาน          
2 ไตรมาส  คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 
 

  1.3 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม (C) :   มีการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีทางสถิติ เช่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  การพรรณนาเปรียบเทียบ  หรืออาจใช้หลายๆ
วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม 
 

  1.4 การรายงานผล (C) : ด าเนินการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยโครงการมีการ
รายงาน           ในหลายลักษณะตามความต้องการใช้ข้อมูล มีการเขียนรายงานเป็นรายโครงการ และสรุปผล
การด าเนินโครงการ           ภาพรวมทั้งหมดของสถานศึกษาตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 

  1.5 การวินิจฉัยสั่งการ (A)  :   ฝ่ายบริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการแล้ว ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะมีการวางแผนร่วมก าหนดแนวทางเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง           
โรงเรียนให้ดีขึ้นตามศักยภาพ  

2. การก ากับ ติดตามและประเมินผล     
 

  2.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามประเมินผลโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2.2 มีการวางแผนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษาละ              
2 ครั้ง  โดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอน วิธีการและรูปแบบการติดตามท่ีชัดเจน  คณะกรรมการ ฯ  มีความ
เข้าใจตามแนวทางท่ีโรงเรียนก าหนดท่ีตรงกัน 
  2.3 แต่งต้ังคณะท างานรวบรวมข้อมูล ฯ วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม               
ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด   
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3. การรายงานและจัดท าข้อมูลสารเทศ   
 

  3.1 แต่งต้ังคณะท างาน ฯ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ กล่ันกรองข้อมูลและด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ ประจ าปีการศึกษา  2564 ของโรงเรียนในรูปแบบ
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  3.2 รายงานผลโดยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างหลากหลายเพื่อน าข้อมูล
ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากชุมชนและองค์กรภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 95 (วดัโพธ์ิทองบน) 
ท่ี  28  / 2565 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรศกึษำและจดัท ำแผนปฏิบติักำร  ปีกำรศกึษำ  2565 
.................................................................................... 

ตำมท่ีกระทรวงศกึษำธิกำรและส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  มีนโยบำยเรง่รดัปฏิรูป
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของประเทศไทยใหด้  ำเนินกำรขบัเคลื่อนไปอยำ่งมีคณุภำพ  โดยมุ่งเนน้กำรศกึษำใหไ้ด้
มำตรฐำนสำกลบนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย 
 เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว โรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 95 (วดัโพธ์ิทองบน) 
ตอ้งด ำเนินกำรขบัเคลื่อนนโยบำยและกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2565  สูก่ำรปฏิบติัใหเ้ป็น
ผลส ำเรจ็ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสทิธิภำพ   

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แหง่พระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร  
พ.ศ. 2546  และมำตรำที่ 27 แหง่พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ.2547   
จึงแตง่ตัง้คณะกรรมกำรวำงแผนยทุธศำสตรก์ำรขบัเคลื่อนนโยบำยและจดัท ำแผนปฏิบติักำร ดงันี ้
1.  คณะกรรมกำรท่ีปรกึษำ   
 1.1 นำยพงศศ์กัด์ิ  อำรมณร์ตัน ์    ประธำนกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

1.2 นำยบุญสง่  เงำงำม   คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
1.3 นำงอรพร  กลิ่นจนัทร ์  ประธำนชุมชนบำ้นใหม่สมำนฉนัท ์
1.4 นำยศภุกฤษ  ไชยศร   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 95 
มีหนำ้ท่ีใหค้  ำปรกึษำ  แนะน ำ  วำงกรอบแนวคิด นโยบำย  ยทุธศำสตร ์ กำรด ำเนินงำนวำงแผนพฒันำ

คณุภำพกำรศกึษำและกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร  ประจ ำปีกำรศกึษำ  2565  
2.  คณะกรรมกำรศกึษำ  วำงแผนพฒันำคณุภำพ  วิเครำะห ์ ทบทวน  จุดเนน้  เปำ้หมำยตวัชีว้ดัและจดัท ำ
แผนปฏิบติักำรและโครงกำร 
 2.1 นำยศภุกฤษ  ไชยศร   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีน ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยภเูมศ  แสงพรหม  รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีน รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำงปรูดิำ จนัทรน์วล   ครู คศ.2  กรรมกำร 
 2.4 นำงพิมปณุยวจัน ์ มำสงัข ์  ครู คศ.2  กรรมกำร 
 2.5 นำงปวีณำ  กลิ่นจ ำปำ  ครู คศ.2  กรรมกำร 
 2.6 นำงสำวสรุรีตัน ์ เจรญิทรง  ครู คศ.2  กรรมกำร 
 2.7 นำงสำวธนนัทล์ดำ  วรรณค ำ  ครู คศ.2  กรรมกำร 
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 2.8 นำยเชำวลติ  เพ็งเจรญิ  ครู คศ.2  กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวสวุรรณี  ทองจนัทร ์  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 2.10 หวัหนำ้กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้     กรรมกำร 
 2.11 นำงสำวพิชญส์นีิ  แพงศรนิีธิศ ครู คศ.2  กรรมกำรและเลขำนกุำร 
 2.12 นำงสำววลยัพร  สขุสบำย  ครู คศ.1  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
 2.13 นำงสำวขนิษฐำ  กองพิธี  ครู คศ.1  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
 2.14 นำงพิลำสลกัษณ ์ ฉนัทกลุ  ครูผูช้่วย  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
 มีหนำ้ท่ี  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ตรวจสอบนโยบำย  ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำขอ้มลูมำก ำหนด
กรอบและวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ  ก ำหนดเปำ้หมำยตวัชีว้ดัของโรงเรยีนและจดัท ำแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมในกำรปฏิบติังำน  ประจ ำปีกำรศกึษำ  2565 ใหส้อดคลอ้งตำมนโยบำยและควำมตอ้งกำร
ของโรงเรยีน   
3.  คณะกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรในแผนปฏิบติักำร  ประจ ำปีกำรศกึษำ  2565   
 3.1 นำยศภุกฤษ  ไชยศร   ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีน ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำยภเูมศ  แสงพรหม  รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีน รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงปรูดิำ  จนัทรน์วล  ครู คศ.2  กรรมกำร 
3.4 นำงสำวสรุรีตัน ์ เจรญิทรง  ครู คศ.2  กรรมกำร 

 3.5 นำงสำวธนนัทล์ดำ  วรรณค ำ  ครู คศ.2  กรรมกำร 
 3.6 นำงสำวสมุณี  เพ็งพิทกัษ ์  ครู คศ.1  กรรมกำร 

3.7 นำงสำวพิชญส์นีิ  แพงศรนิีธิศ ครู คศ.2  กรรมกำรและเลขำนกุำร 
3.8 นำงสำววลยัพร  สขุสบำย  ครู คศ.1  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
3.9 นำงสำวขนิษฐำ  กองพิธี  ครู คศ.1  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
3.10 นำงพิลำสลกัษณ ์ ฉนัทกลุ  ครูผูช้่วย  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
มีหนำ้ท่ี  ตรวจสอบ  กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม  รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ  ตำม

แผนปฏิบติักำรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยและงบประมำณท่ีไดร้บัจดัสรร  
4.  คณะกรรมกำรจดัท ำเอกสำรแผนปฏิบติักำร   

4.1 นำงสำวพิชญส์นีิ  แพงศรนิีธิศ ครู คศ.2  ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยธีรุตม ์ พรหมมำ   ครู คศ.1  กรรมกำร 
3.3 นำงสำววลยัพร  สขุสบำย  ครู คศ.1  กรรมกำร 
4.4 นำงสำวขนิษฐำ  กองพิธี  ครู คศ.1  กรรมกำรและเลขำนกุำร 
4.5 นำงพิลำสลกัษณ ์ ฉนัทกลุ  ครูผูช้่วย  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
4.6 นำงสำวขวญักมล  ปำนสนั  ครูอตัรำจำ้ง  ผูช้่วยเลขำนกุำร 
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มีหนำ้ท่ี  จดัท ำ/จดัพิมพเ์อกสำรแผนปฏิบติักำร  รวบรวมเอกสำร  จดัเขำ้รูปเลม่  และประสำนงำน
ประชำสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบน ำสูก่ำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย และอ่ืนๆ 

 ทัง้นีใ้หค้ณะกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้  ปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดม้อบหมำยใหบ้รรลผุลตำมเปำ้หมำยของ
โรงเรยีนท่ีก ำหนดไว ้

  ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 

   สั่ง   ณ  วนัท่ี   11    เดือน   เมษำยน    พ.ศ.  2565 
 

                  
                                                                                       (นำยศภุกฤษ   ไชยศร) 
                                                                  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 95(วดัโพธ์ิทองบน) 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

   

              ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ครั้งท่ี 
2 / 2565 เมื่อวันท่ี..........................................ได้พจิารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  แล้วมีมติ 
  1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด) ของสถานศึกษา 
  

         2. เห็นชอบในการจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาและการแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 แผนงานวิชาการ    จ านวน  15  โครงการ   เป็นเงิน 1,315,330 บาท  
   2.2 แผนงานบริหารท่ัวไป  จ านวน   4   โครงการ   เป็นเงิน   832,000 บาท 
   2.3 แผนงานบริหารงานบุคคล   จ านวน   1   โครงการ   เป็นเงิน   157,600 บาท 
  2.4 แผนงานงบประมาณ  จ านวน   1   โครงการ   เป็นเงิน   175,200 บาท 
        รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,451,330 บาท  
 

  3. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้   
 
 
 
        (ลงช่ือ)...................................................... 
                (นายพงศ์ศักด์ิ  อารมณ์รัตน์) 
       ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)   
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

…………………………………………………… 
1. ค ารับรองระหว่าง นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์  อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 ผู้รับค ารับรอง และนายศุภกฤษ  ไชยศร ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ผู้ท าค า
รับรอง 
 

2. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2565  ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2566 
 

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) ตัวชีว้ัด ผล
การปฏิบัติราชการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 
 

4. ข้าพเจ้า นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายศุภกฤษ  ไชยศร ได้พิจารณาและเห็นชอบ
กับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และ
รายละเอยีดอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายศุภกฤษ ไชยศร ให้เป็นไปตามค ารับรองท่ีจัดท าขึ้นนี้ 
 

5. ข้าพเจ้า นายศุภกฤษ  ไชยศร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) ได้ท าความเข้าใจค า
รับรองตามข้อ 3 แล้วขอให้ค ารับรองกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ว่า
จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 
 

6. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรองได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคัญ 

                  ลงช่ือ....................................................... 
               (นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์) 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
                                                   วันท่ี       เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
    

     ลงช่ือ....................................................... 
      (นายพงศ์ศักดิ์  อารมณ์รัตน์) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                    วันท่ี       เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

     ลงช่ือ....................................................... 
        (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
                                                     วันท่ี       เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 



สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำนนทบุร ีเขต ๒
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร

โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๙๕ (วดัโพธ์ิทองบน)


