
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    พัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ 

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด ๖ จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ๖ ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการ 

จัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ตัวชี้วัด ๗ ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา 

ประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จึงต้องมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน งาน
กิจกรรม งานประกันคุณภาพเพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การปรับซ่อมและบำรุงรักษา การจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการมีความเพียงพอ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 ๒.4 เพ่ือให้การดำเนินงานในด้านวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับนักเรียนในทุกด้าน 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

    1) กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ การปรับซ่อมและบำรุงรักษา สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างครบถ้วน 100 % 
     ๒)  มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนมีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 100 % 
       ๓) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ    
      ๑) การดำเนินงานในด้านวิชาการมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 

                 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

      ๓) งานวชิาการมีความทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องยิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๑ วัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุ 
เอกสาร 
- ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
,เครื่องอัด
สำเนาดิจิตอล 

 
 
 
1๕๐,๐๐๐ 

 
30,000 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

150,000 
 

30,000 
 
 

 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูวิยะดา 

๒ งานทะเบียน
นักเรียน 

 
 

   
 

 
 

พ.ค. 63 
- 

ครูวิยะดา 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

- จัดซื้อวัสดุ 
และเอกสาร
ทะเบียน 

5,000  5,000 มี.ค. 64 

๓ พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน 
- จัดซื้อจัดทำ
สื่อและวสัดุ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
- จัดซื้อ ซ่อม
บำรุงครุภณัฑ์
ประจำ
ห้องเรียน 
-จัดซื้อ
ไมโครโฟน
ประจำ
ห้องเรียน 5 
ชุด 
- การจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 

74,500 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

74,500 
 
 
 

60,000 
 
 
 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูณัฐพล 
 

 
 
 
 

ครูผูส้อน 
 
 
 

ครูณัฐพล 
 
 

ครูณัฐพล 
 
 
 
 
 

ครูจิราภรณ ์
ครูผูส้อน 

๔ นิเทศภายใน 
-  สร้าง
เครื่องมือการ
นิเทศ ได้แก่
แบบบันทึก
ต่างๆ ปฏิทิน
การนิเทศ
ภายใน 
- นิเทศตาม
ปฏิทินการ
นิเทศภายใน      
- มีการเยี่ยมชั้น
เรียนอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 2 
ครั้ง 

 
1,000 

    
1,๐00 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครวูรรณวรางค ์

๕ พัฒนาหลักสตูร      พ.ค. 63 ครูวิยะดา 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

สถานศึกษา 
- ค่าเข้าเล่ม 

 
2,000 

 
2,000 

- 
มี.ค. 64 

๖ พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 
- จัดซื้อวัสด ุ
และเอกสาร 

 
 

 
1,500 

    
 
 

1,500 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูพรพิมล 

๗ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
- แนะแนว 
-ปัจฉิมนิเทศ 
-เข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตร
นารีสำรอง 
-เข้าค่าย
ลูกเสือ–เนตร
นารีสามัญ 
-ชุมนุม 
-กิจกรรมการ
จัดการเรียน
การสอน
ทางไกลในช่วง
สถานการณ์
การ
แพร่กระจาย
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 

 
 

500 
2,500 

 
 
 

 
 
 

9,500 
14,500 

 
 
 

 
 
 
 

๑๕,000 
 

 
120,000 

 
 
 

69,000 

   
 

500 
2,500 

๑๕,000 
 

 
120,000 

 
 

1,000 
83,500 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูจิตรอารีย์ 
 
ครูอำไพรวรรณ 
ครูจันจิรา 

ครูจิราภรณ ์
 
 
ครูพรพิมล 

 
 

ครูจิตรอารีย ์
ครูวิยะดา 

๘ จัดซื้อหนังสือ
เรียน 

 399,985.26   399,985.26 พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูวิยะดา 

รวม 351,000 603,985.26   954,985.26   

 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว     351,000   บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา    -                   บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)    603,985.26           บาท 
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   -             บาท 

      รวม         954,985.26         บาท 



๖.  การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ครูมีการวดัและ 
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- เครื่องมือการวัด 
   ประเมินผลการเรยีนรู ้
- แผนการจดัการเรียนรู้/บันทึก

ผลหลังการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 

- ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรยีน 

ครูวิยะดา 

มีทะเบียนนักเรียนหรือ 
หลักฐานงานทะเบียน 
นักเรียนมีข้อความ 
ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน 
และเป็นปจัจุบัน 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- ทะเบียนนักเรียน 
- เอกสารประเมินผลตาม

หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครูวิยะดา 

มีระบบการนิเทศภายใน  
กำกับติดตาม ตรวจสอบ และ 
นำผลไปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ำเสมอ 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- ปฏิทินการนิเทศ 
- บันทึกการประชุม 
- เครื่องมือสำหรับการนิเทศ

ภายใน 
- บันทึกผลการนิเทศและการนำ 
  ผลไปปรับปรุง พัฒนาการ 
  จัดการเรยีนการสอน 

ครูวรรณวรางค ์

หลักสตูรสถานศึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- หลักสตูรการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- ขั้นตอนการจัดทำหลักสตูร 
- การใช้หลักสตูรสถานศึกษา 
- แบบประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 
- การปรับปรุงและพัฒนา 
  หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม/คำสั่ง/

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ครูวิยะดา 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการมี
ความพร้อมให้บริการ ด้าน
วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ การปรับซ่อมและ
บำรุงรักษา สื่อการเรียนการ
สอน ท่ีจำเป็นในการจดัการ
เรียนการสอน อย่างครบถ้วน 
100 % 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน สอบถาม
ผู้ใช้บริการ 

- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ครูณัฐพล 

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั  

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน สอบถาม
ผู้เรยีน 

- หลักสตูรสถานศึกษา 
- คู่มือดำเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่

ครูจิตรอารีย ์



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
และความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 

- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

นักเรียนได้รับการให ้
คำปรึกษา ในด้านการศึกษา 
ต่อ ด้านปัญหาส่วนตัว มีการ 
พิจารณาจัดสรรทุน 
กลั่นกรอง คัดเลือกนักเรียน 
ให้ได้รับทุนการศึกษาตาม 
ประเภทของทุน 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- เอกสารการให้คำปรึกษา 
- เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- เอกสารเงินทุนการศึกษา 

ครูอำไพรวรรณ 

พัฒนาระบบสารสนเทศการ 
ประกันคณุภาพภายใน เพื่อ 
เตรียมพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพจากภายนอก 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- รายงานตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

- บันทึกการประชุม 
 

ครูพรพิมล 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ งานวิชาการ มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การปรับซ่อมและบำรุงรักษา การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการมีความเพียงพอ 
 ๗.๓ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 ๗.4 เพื่อให้การดำเนินงานในด้านวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับนักเรียนในทุกด้าน 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
         (นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน) 
                    ครู คศ.๒ 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.๓ 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การศึกษาปฐมวัย 
โครงการ    โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ 

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด ๖ จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ๖ คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการ 

จัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ตัวชี้วัด ๗ ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา 

ประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 



สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล บนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และการพัฒนาการของเด็กแต่
ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และ
ความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคม สถานศึกษาจึงมีโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็ก” เพ่ือสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพกาย และมีสุขนิสัยที่ดีสมวัย 
 2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพสมวัย 

2.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้มีวินัย รู้รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้สมวัย 

2.4  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
มีทักษะในการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
       1) เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกาย และมีสุขนิสัย
ที่ดีสมวัย  
       2) เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพจิต และมี
สุนทรยีภาพสมวัย   
       3) เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีวินัย รู้รับผิดชอบ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัย 

      4) เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย   

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      1) เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 
๑ กิจกรรมส่งเสริม

การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัด

 
 

16,500 

   
 
 

 
 
16,500 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูกนกทิพย์ 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 
การศึกษาปฐมวัย 

๒ กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของเด็ก 
- ค่าปรับปรุง 
พัฒนา และจัดหา
ของเล่นและสนาม
เด็กเล่นนักเรียน
ระดับปฐมวยั 

 
 
 
 

 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูรติกร 

๓ กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทำ
กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 

3,000 

     
 

3,000 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูนฤมล 

๔ กิจกรรมหนูรัก
สิ่งแวดล้อม 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม 

 
๑,000 

    
๑,000 

พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูนฤมล 

5 กิจกรรมจ้างครูพี่
เลี้ยงอนุบาล 

  67,200  67,200 พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูวิดาวรรณ 

๖ กิจกรรมการออม ๕๐๐    ๕๐๐ พ.ค. 63 
- 

มี.ค. 64 

ครูกนกทิพย์ 

รวม 24,000  67,200  91,200   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว     24,000           บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา    ๖๗,200  บาท 

เงินอุดหนุน (เรียนฟรี)    -            บาท 
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   -            บาท 

     รวม          91,200            บาท 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ 
๘๐ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพ
กาย และมีสุ ขนิ สั ยที่ ดี
สมวัย  

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รอ่งรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

๑.แบบสังเกตพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็ก 
๒. แบบประเมินพัฒนาการ
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของ
เด็ก 
๓. เอกสารการดำเนิน
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 
 

ครูวิดาวรรณ 
ครูรติกร 
ครูกนกทิพย์ 
ครูนฤมล 
 

2. เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ 
๘๐ได้รับการส่งเสริมและ
พั ฒ น า ก า ร ให้ เด็ ก มี
สุ ข ภ า พ จิ ต  แ ล ะ มี
สุนทรียภาพสมวัย   
3. เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ 
๘๐ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีวินัย รู้
รับผิดชอบ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสั งคมได้
สมวัย 
4. เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ  
๘๐ ได้รับการส่งเสริมและ 
พัฒนาการให้เด็กมีความ 
ใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มี 
ทักษะในการสื่อสาร และ 
มีจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์สมวัย   
๕. พฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็กด้าน
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๖. เด็กปฐมวัยมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกาย และมีสุขนิสัยที่ดีสมวัย 
 ๗.2  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพสมวัย 

๗.3  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีวินัย รู้รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย 

๗.4  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  มีทักษะในการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางวิดาวรรณ   ธีระภัทรานันท์) 
              ครู คศ.3 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
               ครู คศ.๓ 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และทักษะชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองมหีลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  ตัวชี้วัด ๖ จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด ๗ จำนวนสถานศึกษาทีจ่ดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ๓ สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการ 

นำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 



1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาโดยสร้างเสริมให้ผู้ เรียน พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ เน้นเติม
ทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ฝึก
ปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาโดยบูรณาการวิถีพุทธ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถและ
อยู่ดีมีสุข อีกทั้งรู้จักและปฏิบัติตนตามวันสำคัญต่างๆของคนไทยและประเทศไทย พร้อมทั้งให้
นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า ของวันสำคัญต่างๆที่ประเทศไทยกำหนดจัดขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญขึ้นในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทยได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นการร่วมมือในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง 
โรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาที่กำหนด ซึ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน  สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เศรษฐกิจทุนนิยมเข้า
มามี บท บาทต่ อป ระ เทศ ไท ยอย่ างหลากหลาย   ทำให้ วิ ถี ชี วิ ต ของมวลป ระชากรไท ย
เปลี่ยนไป รายรับ ไม่สมดุลกับรายจ่าย มีหนี้สินครัวเรือนมาก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  ๙)  เห็นความสำคัญของปัญหาเศรษฐกิจ  พระองค์จึงนำพา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ  โรงเรียนวัดรังสิตเห็นถึงความสำคัญ จึงน้อมนำ
แนวทางความพอเพียงมาจัดเป็นกิจกรรมในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างการ
พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน 
 นอกจากนี้จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบาย ให้กับเด็ก เยาวชน และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความตระหนัก การเสริมสร้างค่านิยม  
อัตลักษณ์ไทย รับรู้คุณค่า และความสำคัญของความเป็นไทย ทางโรงเรียนตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดแก่นักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

และเข้าใจความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๒.๓   เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย 
๒.๔  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน 
๒.๕  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน 

 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตเข้าใจความหมายของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
       ๒) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันสำคัญของไทยตามที่สถานศึกษากำหนดจัดขึ้น 
  

 



๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        ๑) นักเรียน ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้
สืบต่อกิจกรรมวันสำคัญของไทยได้อย่างดีและมีคุณค่า 

       ๒) นักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตสามารถนำแนวคิดความพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๑ กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
1.1 เข้าค่ายพุทธบุตร 
- ค่าวัสดุและเอกสาร 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ 
- ค่าวิทยากร 

 
 
 
 

1,000 
9,000 

 
4,000 

   
 
 
 

 
 
 

๑4,000 

พค. 63  
–  

ต.ค. 63 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 

๒ กิจกรรมปลูกฝังความ
เป็นไทย พร้อมค่านิยม 
12 ประการ  
2.1 กิจกรรมวัน
สำคัญ ได้แก ่
2.1.1 วันไหว้ครู 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.2 วันสำคัญทาง
ศาสนา 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.3 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชิน ี
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.4 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.5 วันแม่แห่งชาติ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.6 วันสถาปนา

 
 
 
 
 
 

500 
 
 

1,500 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

500 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

500 
 
 

1,500 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

500 
 

500 
 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 

 
ครูณัฏฐ์กันย์ 

 
 

ครูสิทธการย์ 
 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 
 

ครูสิทธิการณ์ 
 
 
 
 
 
ครูวรรณวรางค์ 

 
ครูอำไพรวรรณ 

 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

คณะลูกเสือ/วันมหา
ธีรราชเจ้า 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.7 วันชาติ/วนัพ่อ
แห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.9 วันเด็ก
แห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
 
2.2 กิจกรรมอนุรักษ์
ความเป็นไทย สวมใส่
ผ้าไทย 
- ค่าจัดซื้อและสวมใส่
ผ้าไทย 

 
 

500 
 
 

500 
 

500 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 

500 
 
 

500 
 

500 
 
 

30,000 
 
 
 

 

 
 

ครูพรพิมล 
 

 
ครูพงศกรณ์ 

. 
ครูน้ำอ้อย 

 
 

ครูพรพิมล 

๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.1 กิจกรรมผัก
ปลอดสารพษิ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมให้
ความรู้และจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายแก่นักเรียน   
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมผัก
ปลอดสารพษิ  
3.2 กิจกรรมขยะเพิ่ม
ทรัพย์     
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
กิจกรรมขยะเพิม่
ทรัพย์                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,007 
 
 
 

 
 

2,000 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

6,007 
 
 
 
 
 

2,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 

 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครูณัฐพล 
 

รวม 12,507 44,000   56,057   
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว       12,507         บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา            -                บาท 



เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)       30,000    บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น                    -   บาท 

        รวม      56,057          บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นักเรียนเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ  
๒. นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่  
โรงเรียนจัดได ้

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 
 

ครณูัฏฐ์กันย์   

๓. บุคลากรทุกคน ใน
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญท่ีโรงเรียนจัด 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสอบถาม 
- รายงานโครงการ 

ครณูัฏฐ์กันย์   

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ  
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
เทศกาลวันสำคัญ 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสอบถาม 
- รายงานโครงการ 

ครณูัฏฐ์กันย์   

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หว่ง  ๒  เงื่อนไข  ๔ มิต ิและสามารถ 

นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๗.๒  นักเรียนได้มีทักษะทางอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๓   นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย 
๗.๔  นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และค่านิยม 12 ประการ 
๗.๕  เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน 

 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
    (นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง) 
               ครู คศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.๓ 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 



แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่าง

เต็มศักยภาพ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยี 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 
 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๑ จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  ตัวชี้วัด ๑ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
  ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
  ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  ตัวชี้วัด ๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  255๔ ปรับปรุง  ๒๕๖๐ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี



จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
โรงเรียนวัดรังสิตได้จัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  ให้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้นหาความรู้
ตามศักยภาพของตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
          ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในตัวนักเรียน 
          ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัด

ของตนเอง 
         ๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

ความสามารถทางวิชาการในเวทีการแข่งขันต่างๆ 
         ๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึน้ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        ๑) นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
                 ๒) นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๑ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้งาน
อาชีพ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ในการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
งานอาชีพ 
 

 
 
 

๕00 

    
 
 

๕,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูสุกฤตา 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๒ กิจกรรม English 
and Asean for  
Communication
จัดค่าย  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่
นักเรียน   

 
 
 

4,000 

   
 
 
 
 

 
 
 

4,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูจันจิรา 

๓ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และผล
การทดสอบ
ระดับชาต ิ
3.1 กิจกรรมวัน
สุนทรภู่และวนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
3.2 กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
3.3 กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
3.4 การทดสอบ
ระดับชาต ิ
- ค่าพาหนะนำ
นักเรียนไปสอบ 
-ติวO-NET,NT,RT 
-วันวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

4,000 
 
 

500 
 
 

2,000 
 
27,000 
2,500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

4,000 
 
 

500 
 
 

2,000 
 
27,000 
2,500 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูวิยะดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเจริญศรี 
 
 
 

ครูพรพิมล 
 
 
ครูจันจิรา 
 

 
ครูวิยะดา 
 
ครูวิยะดา 
ครูวิยะดา 

4 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษของนักเรียน 
(ดุริยางค์ และ
ดนตรีไทย) 
4.1 ส่งเสริม

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูบุษยา 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

ความสามารถ
พิเศษด้านดุริยางค ์
- ค่าจ้างวทิยากร  
- ค่าอาหาร  
- ซ่อมแซมเคร่ือง
ดนตรี 
4.2 ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี
ไทย 
- ค่าจ้างวทิยากร  
- ค่าอาหาร  

 
 

6,000 
8,000 
5,000 

 
 
 
 
 

6,000 
4,000 

 
 

6,000 
8,000 
5,000 

 
 
 
 
 

6,000 
4,000 

5 กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อม
ด้านสุขอนามัยใน
ห้องเรียนเพื่อ
ป้องกันใน
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 
- ค่าวัสดุ ค่าถา่ย
เอกสาร 
- ค่าพาหนะ คา่
เบี้ยเลี้ยง ค่านำ้มัน
รถเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

12,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

12,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูวิยะดา 

6 กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กพิเศษ 
- ค่าวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ ค่าจ้าง
วิทยากร สำหรับ
การจัดการเรียนรู้
สำหรับเด็กพิเศษ 

 
 
 

1,000 

   
 
 
 

 
 
 

1,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูบุษยา 

7 กิจกรรมแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก

 
 

   
 

 
 

พค. 63  
–  

ครูบุษยา 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

เขียนไม่ได้ของ
นักเรียน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสาร 

 
 

2,000 

 
 
 

 
 

2,000 

มี.ค. 64 

รวมทั้งสิ้น 74,500 - - - 74,500   
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว              74,500 บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                    -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น          -      บาท 

        รวม           74,500บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาอย่างทัว่ถึงและ
ต่อเนื่องตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 

ครวูิยะดา 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการใน
เวทกีารแข่งขันต่างๆ 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- ผลการแข่งขัน 
- เกียรติบัตร 

ครูณัฐพล 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุตาม
เกณฑ์ทุกกลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึนได้ 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- คะแนนจากการ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
- รายงานโครงการ 

ครูวิยะดา 

๔. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 

ครูวิยะดา 

๕. นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถแก้ปัญหาได้ 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

ครูวิยะดา 

 



๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

          ๗.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามความถนัด 
          ๗.๓ นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
     (นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน) 
                ครู คศ.๒ 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                  ครู คศ.๓ 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัตโิครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่ง 
    เรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน 

สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ๖ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  ตัวชี้วัด ๓ ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  ตัวชี้วัด ๔ ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด ๖ สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายณัฐพล  อำพันแสง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดรังสิตมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ดี สื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย มีการบริการดานตางๆ อยางสมบูรณ รวมถึงมีแหลงเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูอยางเต็มที่ตามศักยภาพของนักเรียน 
จากการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ที่ผานมา สงผลใหในปจจุบันสภาพแวดลอม  
และแหลงเรียนรูที่มีอยูทรุดโทรมไปตามการใชงานและกาลเวลา โรงเรียนวัดรังสิตเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จึงพัฒนาแหลงเรียนรู้ใหเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ เปน 
ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนตอไป 

 



2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบให้

สะอาดและปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี 
          2.๒ เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู้ดานสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้นักเรียน เรียนรูดวยตนเองหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                1) โรงเรยีนมีภูมิทัศน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
สะอาดและปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี รอยละ 100 
         2) โรงเรียนมีแหลงเรียนรู้ดานสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้นักเรียน เรียนรูดวยตนเองหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม อย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๑ กิจกรรมพัฒนาห้อง
นาฏศิลป ์
- จัดซื้อตู้สำหรับเก็บ
เครื่องแต่งกาย 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องประดับและ
เครื่องแต่งกาย  

 
 

5,000 
 
 

 
2,500 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

5,000 
 
 
 

2,500 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูบุษยา 

๒ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุสำหรับ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
และห้องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

๑0,000 

 
 
 
 

   
 
 

๑0,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูณัฐพล 

๓ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 

 
 
 

3,000 

    
 
 

3,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูพรพิมล 

รวม 20,500    20,500   



๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว                    20,500  บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา      -                 บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               -   บาท 
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน      -          บาท 

        รวม          ๒0,500          บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
๑. จำนวนร้อยละ 80 ของ 
ภูมิทัศน หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ สะอาดและ
ปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ ์

- แบบสำรวจความพงึพอใจ 
- รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

ครูณัฐพล 

๒. ความเพียงพอด้านแหลง เรียน
รู้ดานสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้
นักเรียน เรียนรูดวยตนเองหรือ
เรียนรแูบบมีสวนรวม 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ ์
 

- แบบสาํรวจความพงึพอใจ 
- แบบสรุปผล 
- สมุดบันทึกสถิต ิ
- รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

ครูณัฐพล 

๓. นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและได้รับ
การสนับสนนุการเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ ์

- รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

ครูณัฐพล 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ โรงเรียนมีภูมิทัศน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนและอาคารประกอบ สะอาดและ

ปลอดภัย อยูในสภาพใชการไดดี อย่างครบถ้วน 
          ๗.๒ โรงเรียนมีแหลงเรียนรูด้านสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้นักเรียน เรียนรดูวยตนเองหรือเรียนรูแบบ
มีสวนรวม อย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
          ๗.๓ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและได้รับการสนบัสนนุการเรียนรูอ้ย่างเต็มที่
ตามศักยภาพของตนเอง 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
          (นายณัฐพล  อำพันแสง) 
                 ครู คศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.๓ 
 

                                ลงชื่อ                                     
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่ง 
    เรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคลองกับนโยบายสพฐ. 
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  ตัวชี้วัด ๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัด ๓ ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  ตัวชี้วัด ๔ ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด ๖ สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาววรรณวรางค์  เกตุจนา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึน้ได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะทำให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542  ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยหนังสือ  สื่อ  และกิจกรรม  จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน



ขึ้นได้ ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนวัดรังสิต ยังขาดอุปกรณ์และบรรยากาศในการให้บริการให้แก่นักเรียน 
ซึ่งในปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สำหรับในโรงเรียนแล้วห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการ
สืบคน้และช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียนต้องการ กิจกรรมของห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุด
จึงจัดทำโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ชีวิตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรยีนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 
๒.๓ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน  

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๑) นักเรียนโรงเรียนวัดรงัสิต ร้อยละ  ๗0  เข้าใช้บริการห้องสมุด 
       2)  ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                ๑) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                ๒) นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 
๑ กิจกรรมพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิต 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาห้องสมุด 
-หนังสือห้องสมุด 

 
 

9,500 
 

5,000 

   
 
 

 
 

9,500 
 

5,000 
 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูวรรณวรางค์ 

๒ กิจกรรมยอดนัก
อ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ของรางวัลสำหรับ
นักเรียน ในการจัด
กิจกรรม 

 
 

4,000 

    
 

4,000 

พค. 63  
–  

มี.ค. 64 

ครูวรรณวรางค์ 

รวม 18,500    18,500   



๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว              18,500  บาท 
 เงินรายได้สถานศกึษา          -            บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                   -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น         -      บาท 

        รวม           18,500        บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

จำนวนนักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุด 

ระบบบันทึกสถิติการใช้
ห้องสมุด 

ครวูรรณวรางค์ 

2. ค่าเฉลี่ยการอ่านของ
นักเรียน 

การอ่านหนังสือของผู้เรียน แบบบันทึกการอ่าน ครวูรรณวรางค์ 

3. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ครวูรรณวรางค์ 

4. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
สำเร็จตามเวลา 

ประเมินการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม ครวูรรณวรางค์ 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนจำนวน  ๔๖๐  คน ครแูละบุคลากร จำนวน  ๓0  คน มีนิสัยรักการอ่านและ

รู้จักศึกษาหาความด้วยตนเอง 
      8.๒ นักเรียนโรงเรียนวัดรังสติ ร้อยละ  80  เข้าใช้บริการห้องสมุด 
          ๘.๓ ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          8.๔ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
       (นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา) 
                     คร ูคศ.๑ 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.๓ 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรงัสิต 
 


