
 



การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดรังสิต 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
************************************** 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดรังสิต ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรังสิต เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
1. การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ 

ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2563  170,237.71 บาท 
ยอดประมาณการปีการศึกษา 2564  774,300.00 บาท 
รวมเงิน     944,537.71 บาท 
1.1  งบพื้นฐาน 
   - ค่าสาธารณูปโภค   283,361.32 บาท 
1.2  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - ด้านบริหารงานวิชาการ  367,344.66 บาท 
    - ด้านบริหารงานบุคคล   12,244.81 บาท 
   - ด้านบริหารงานงบประมาณ  12,244.81 บาท 
   - ด้านบริหารงานทั่วไป   159,182.69 บาท 
   - งบสำรองจ่าย    80,159.42 บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  631,176.39 บาท 
 

2. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
 
ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดรังสิตได้พิจารณาแล้ว พบว่า

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดรังสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิตเป็นอย่างยิ่ง  จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................... 
( นายทวีพร  จั่นนาค ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดรังสิต 



คำนำ 
 

โรงเรียนวัดรังสิต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี การศึกษา  2564 โดยกำหนด
โครงการกิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาครู และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

โรงเรียนวัดรังสิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
คำนำ   
 ส่วนที่ 1   บทนำ 1 
 ส่วนที่ 2   ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 30 
 ส่วนที่ 3   รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 47 
 ส่วนที่ 4   รายละเอียดของโครงการ 50 
 ส่วนที่ 5   การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน  115 
ภาคผนวก   
 คำส่ัง 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดรังสิต มีเนื้อที่ 5 ไร่ – ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2470  เป็น
โรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดรังสิตเป็นสถานที่เรียนเปิดสอน
ครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูจำนวน 3 คน นักเรียนจำนวน 
78 คน โดยมีนายอู๊ด  ลำดวน เป็นครูใหญ่ และมีพระอธิการเสียง เจ้าอาวาสวัดรังสิตเป็นผู้อุปการะ  

ต่อมาในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยความอนุเคราะห์ของ จอมพลผินชุณหวัน  ได้รับ
เงินจากคลัง  ๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก. กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร มี
พระอธิการติ่ง   ปุพพโก (พระครูปทุมธรรมคุต) ให้ความอุปการะ 

ปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคาร
เรียนทางทิศตะวันออกติดทางรถไฟ แบบ  ๐๑๕  จำนวน  ๖  ห้อง  และบ้านพักครู  ๑  หลัง 

พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ๐๑๕ เพ่ิมอีก ๒ 
ห้องเรียน และได้ย้ายอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก. หลังเก่ามาสร้างเป็นโรงอาหาร ทางด้านหลังของ
อาคารเรียนแบบ ๐๑๕ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน  ๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๑๕  เมตร และคณะศิษย์ท่านท้าวปทุมมาได้ถมสนามหญ้าหน้าอาคารเรียนคิดเป็นเงิน  
๗๔,๐๐๐  บาท และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับต่อเติมอาคาร
เรียนแบบ ๐๑๕  จนเต็มรูป  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ๓๙๐,๐๐๐  บาท สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะศิษย์ท่านท้าวปทุมมา นำโดยนายมนัส   สงวนกลิ่น ได้ถมสนามหน้าอาคาร
เรียน มูลค่า  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๒ หลัง ๔ ที่นั่ง รวม  ๘  ที่นั่ง 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำ แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ จำนวน  ๔  ถัง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ๘  ที่นั่ง 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก ถมสนามหญ้าหน้า

โรงเรียน  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๕/๒๖ จำนวน  ๑  หลัง ๔  

ห้องเรียน  จำนวน  ๑,๕๙๐,๐๐๐  บาท 



๒ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๕ล./๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด  ๕  ห้องเรียน จำนวน เงิน
๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท 

ปัจจุบันมีนักเรียน 437 คน  โดยมี นางเสาวนีย์   ดาบทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 25๖๐ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนวัดรังสิต  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
รหัสไปรษณีย์ 12000   

โทรศัพท์ 02 – 536 – 3777   โทรสาร  02 – 536 – 3994 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เขตพ้ืนที่บริการ   หมู่ 3, 4, 5 และหมู่ 7  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
แผนที่ตั้งโรงเรียน 

- เขตการปกครอง 
เทศบาล  ตำบลหลักหก 
 

- ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
พ้ืนราบ   ค่าตำแหน่งพิกัดแกน X   13.9729899  

ค่าตำแหน่งพิกัดแกน Y   100.6035048 
 

- โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด 
ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวัดหยุดให้นักเรียน 

 
ชื่อ      โรงเรียนวัดรังสิต 
 
อักษรย่อ     ว.ร.ส. 
 
วันก่อตั้งโรงเรียน    6 ธันวาคม พ.ศ. 2470   
 
ตราประจำโรงเรียน     
 
 



๓ 

 

ปรัชญา      สุวิชา โน ภวโํหติ “ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ ” 
 
คำขวัญของโรงเรียน    เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม    

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    เด็กดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม    

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

 
สีประจำโรงเรียน     ส้ม – น้ำเงิน 

 
โทรศัพท์พื้นฐาน     หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 536 – 3777  

      โทรสาร 02 – 536 – 3994  
แผนที่เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงสร้างการบริหาร  (Structures) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนใหมีความ
เขม้แขง็ทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์
กรอื่น 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หนวยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พืน้ฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได
รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่ง    
ก่อสร้างที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอ 
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจํา
หนายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
19. การนําเงินส่งคลัง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออก
จากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียน
ประวัติ 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดําเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
10. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์
กรหนว่ยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 



๕ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา (ปัจจุบัน) / ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง กรรมการ 
๑ นายทวีพร   จันนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒ นางภัคนา   ธูปหอม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๓ นางเจริญศรี   สุพรรณสาร ผู้แทนครู กรรมการ 
๔ นางผกาแก้ว   เอกธรรมกุล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
๕ นายจรัญ   เทวัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖ นางมณีวรรณ  ถิระดำรงรุจน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๗ พระปลัดบุญล้อม   ยุตตธมโม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
๘ นายบุญหลง  เจริญมังสังข์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
๙ นายสมศักดิ์  งามแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๑๐ นายแดง  วงษ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๑ นายอำนวย   สงวนกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๒ นายปิยะศักดิ์  สิทธิธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๓ นางบุญเรือง   เล็กกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๔ นายประทีป  รอดทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๕ นางเสาวนีย์   ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต กรรมการและเลขานุการ 
 
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น 205   คน 

 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

จำนวนนักเรียนรายชั้น  ปีการศึกษา 2563 (ข้อมลูสิ้นปีการศึกษา 2563) 
 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาทั้งหมด...........437..........คน 

• เพศชาย    จำนวน.........232...........คน 

• เพศหญิง   จำนวน.........205..........คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563) 
 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 2 22 17 39 
อนุบาล 3 2 29 24 53 

รวมอนุบาล 4 51 41 92 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 33 19 52 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 30 34 64 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 29 26 55 
ประถมศึกษาปีท่ี4 2 32 23 55 
ประถมศึกษาปีท่ี5 2 26 26 52 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 31 36 67 

รวมประถมศึกษา 12 181 164 345 

รวมทั้งสิ้น 18 232 205 437 

 
สถิติแยกรายชั้น ๕ ปีย้อนหลัง 

 
ชั้น ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2558 
อนุบาล 1 47 47 26 60 52 
อนุบาล 2 46 49 22 55 59 

รวมอนุบาล 93 96 48 115 111 
ประถมศึกษาปีที่ 1 65 53 56 60 69 
ประถมศึกษาปีที่ 2 54 58 66 71 55 
ประถมศึกษาปีที่ 3 58 62 68 58 60 
ประถมศึกษาปีที่ 4 55 67 59 64 62 
ประถมศึกษาปีที่ 5 67 66 59 68 58 
ประถมศึกษาปีที่ 6 61 56 69 53 61 

รวมประถมศึกษา 360 362 377 374 365 
รวมทั้งหมด 453 458 484 489 476 

 
 
 
 
 



๗ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรp 
๑) ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิสูงสุด 
๑ นางเสาวนีย์   ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรยีนชำนาญการพิเศษ คศ.๓ ศษ.ม. 
๒ นางสาวสุกัญญา  คำเนา รองผู้อำนวยการโรงเรยีน ปฏิบัตหิน้าท่ี 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 
คศ.1 ศษ.ม. 

3 นางวิดาวรรณ   ธีระภัทรานันท์ ครูชำนาญการพเิศษ ปฏิบัตหิน้าท่ี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

คศ.๓ ค.บ. 

4 นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน ครูชำนาญการพเิศษ ปฏิบัตหิน้าท่ี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

คศ.3 ศษ.ม. 

5 นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน ครูชำนาญการ ปฏิบัติหนา้ที ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

คศ.2 ศษ.ม. 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
บุคลากร เพศ รวม ระดับการศึกษาสูงสุด คศ. คศ. คศ. คศ. ครู 

ทางการศึกษา ชาย หญิง 
 ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
๔ ๓ ๒ ๑ ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการ - ๑ ๑ - - ๑ - ๑ - - - 
รองผู้อำนวยการ - ๑ ๑ - - ๑ - - - 1 - 
ข้าราชการคร ู ๒ 18 20 - 17 3 - 5 3 9 3 
ครูอัตราจ้าง - 4 4 - 4 -  

พนักงานธุรการ - ๑ 1 - 1 -  
ครูพี่เล้ียง สพฐ. 1 - 1 - 1 -  
ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ - ๑ ๑ - -  

รวม 4 24 29 1 23 5 - 6 3 10 3 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 

1. อาคารไม้ แบบ 015  ใต้ถุนสูง  1  หลัง  
2. อาคารเรียนแบบ แบบ ๑๐๕ล./๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด  ๕  ห้องเรียน 
3. ห้องเรียน 16 ห้อง  
4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
6. ห้องสมุด 1 ห้อง 
7. ห้องพยาบาล 1 ห้อง 
8. ห้องสุขา 4 หลัง 
 
 
 
 



๘ 

 

ข้อมูลชุมชน     
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแออัด อาศัยที่สาธารณะริมคลองเปรม
ประชากร ริมคลองรังสิต ริมถนนเลียบทางรถไฟ และตรอกวัดรังสิต บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดรังสิต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก  เทศบาลตำบลหลักหก อาชีพหลักของชุมชน 
คือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา  
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้แก่  วัดรังสิต  มหาวิทยาลัยรังสิต เทศบาลตำบลหลักหก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  ตลาดรังสิต  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สนามบินดอนเมือง  
 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕63 

รายวิชา 
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  

ภาษาไทย 45 59 ๕๒ 45 37 56 81.44 
คณิตศาสตร์ ๔๖ 54 52 37 34 52 76.18 
วิทยาศาสตร์ 46 42 48 48 44 37 73.41 
สังคมศึกษาฯ ๔๘ 62 37 39 38 56 77.56 
ประวัติศาสตร์ ๔๗ 64 46 46 38 51 80.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 63 52 52 52 66 93.35 
ศิลปะ 48 64 ๕๔ 53 52 59 91.41 
การงานอาชีพ ๕๑ 64 55 52 52 62 93.07 
ภาษาต่างประเทศ 43 53 ๔๒ 43 39 49 74.52 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (เพ่ิมเติม) 46 54 ๔๘ 45 38 41 75.35 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป



๙ 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป



๑๑ 

 

  1.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่1 52 52 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่2 64 62 2 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 55 50 5 0 0 
ประถมศึกษาปีที่4 54 43 11 0 0 
ประถมศึกษาปีที่5 52 51 1 0 0 
ประถมศึกษาปีที่6 67 57 10 0 0 

รวม 344 315 29 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 91.57 8.43 0 0 

   
แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2563 
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ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6



๑๒ 

 

 1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 52 39 13 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 64 32 28 4 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 55 32 22 1 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 54 22 28 4 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 52 24 28 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 67 17 47 3 0 

รวม 344 166 166 12 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 48.26 48.26 3.49 0 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ปีการศึกษา 2563 
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ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6



๑๓ 

 

 1.4ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ป.๑ 52 52 100 - - 
ป.๒ 64 64 100 - - 
ป.๓ 55 55 100 - - 
ป.๔ 54 54 100 - - 
ป.๕ 52 52 100 - - 
ป.๖ 67 67 100 - - 
รวม 344 344 100 - - 

เฉลี่ยร้อยละ   100   
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2563 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6



๑๔ 

 

 1.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน/ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การสื่อสาร 344 245 71.2 96 27.9 3 0.87 0 0 
การคิด 344 215 62.5 116 33.7 13 3.78 0 0 
การแก้ปัญหา 344 244 70.9 97 28.2 3 0.87 0 0 
การใช้ทักษะชีวิต 344 267 77.6 74 21.5 3 0.87 0 0 
การใช้เทคโนโลยี 344 250 72.7 92 26.7 2 0.58 0 0 

 
แผนภูมิสรุปร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2563 
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2. ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการประเมินการอ่านพยัญชนะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการอ่าน 
ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินการอ่าน 
ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินการอ่าน 
ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

96.72 98.36

0.00 1.641.64 0.001.64 0.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

98.04 97.96

1.96 2.040.00 0.000.00 0.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

74.00
78.00

18.00
14.00

6.00 8.00
2.00 0.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



๑๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการอ่าน 
ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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ออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง  
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ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการเขียนคำ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินการเขียนคำ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินการเขียนคำ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการเขียนประโยค 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินการเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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3. ผลการประเมินระดับชาติ 
 3.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) จำแนกตาม 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย
ระดับศึกษาธิการภาค คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ระดับ/รายวิชา ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 82.48 86.88 84.68 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 69.90 69.26 69.58 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.40 68.54 70.04 

คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค 75.96 73.24 74.64 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 74.13 72.23 73.20 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
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2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ดีมาก 72.00 90.00 80.00 

ดี 26.00 10.00 18.00 
พอใช้ 2.00 0.00 2.00 

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 - 2563   

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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 3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2563 

รายวิชา 
จำนวนนร.ที่

เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า  
50 คะแนน 

คณิตศาสตร์ 39 25.13 11.57 - 
ภาษาไทย 39 57.85 15.56 26 
วิทยาศาสตร์ 39 35.71 13.78 6 
ภาษาอังกฤษ 39 37.44 17.43 8 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

รายวิชา 
จำนวน

คน 

จำนวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ดร้ะดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ค่อนข้าง

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย 39 2.56 7.69 30.77 15.38 33.33 10.26 - - 
คณิตศาสตร ์ 39 - - - 10.26 28.21 46.15 10.26 5.13 
วิทยาศาสตร ์ 39 - - 5.13 10.26 28.21 33.33 23.08 - 
ภาษาอังกฤษ 39 2.56 5.13 - 12.82 17.95 53.85 5.13 2.56 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 57.85 25.13 35.71 37.44 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.36 31.60 39.78 49.72 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563  
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2563  
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3.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

ด้าน 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จำนวน
นักเรียน 

ที่ได้คะแนน
มากกว่า 

50 คะแนน 

จำนวนร้อยละของนกัเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใข้ ปรับปรุง 

ความสามารถดา้น
ภาษาไทย 

48 46.08 16.67 22 12.24 34.69 30.61 22.45 

ความสามารถดา้น
คณิตศาสตร ์

48 31.64 12.29 2 0.00 12.24 48.98 38.78 

รวมความสามารถทั้ง 2 
ด้าน 

48 38.86 26.87 10 2.04 20.41 46.94 30.61 

 
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ด้านภาษาไทย 54.45 44.82 46.08 
ด้านคณิตศาสตร์ 46.97 39.59 31.64 
ด้านเหตุผล 48.49   
รวมทุกด้าน 50.07 42.21 38.86 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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๒๙ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม                                    (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
o เศรษฐศาสตร ์       
o ภูมิศาสตร ์       
o ประวัติศาสตร ์ (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 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม   80 80 80 80 80 80 
 O ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
o กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
o กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

-  ลูกเสือ/เนตรนารี (30) (30) (30) (30) (30) (30) 
-  ชุมนุม/ลดเวลาเรียน (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 
ชั่วโมง/ปี 

ไม่น้อยกว่า 1,000 
ชั่วโมง/ปี 

 
หมายเหต ุ * จัดบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันตามความสอดคล้องของเนื้อหาและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   
ที่มา : อ้างอิงจากคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หนา้ที่ 7 – 12  ของสำนกัวชิาการ และมาตรฐาน   
        การศึกษา สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มา : อ้างอิง จาก ประกาศกระทรวง ศึกษาธกิาร เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
        ลงวันที ่31 ตุลาคม 2559 



๓๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision) 
    “โรงเรียนวัดรังสิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี สู่วิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ ( Misson ) 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓. พัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบ และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๕. สร้างอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 ๑. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ัวถึงและเสมอภาคทุกคน 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดและเรียนรู้อย่างเป็นสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
วิถีพุทธเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 ๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
 ๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน การเขียน 
 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพและรักการออกกำลังกาย 
 ๘. ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๙. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความชำนาญ ความสามารถ มีคุณธรรมในการ
จัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวเป็นครูมืออาชีพ 
 
สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน (Competency) 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



๓๑ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมี
คุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
จุดเน้นตามกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเน้น 

๑. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณของนักเรียนตาม
เกณฑ์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการฝึกทักษะอาชีพ
ตามวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้น
การใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 



๓๒ 

 

จุดเน้น 
๑.  ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ฝึกทักษะในด้านอาชีพให้กับนักเรียน  
๒.  พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ พร้อมด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน 
 ๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ ป.
๓ และ ป.๖ ให้สูงขึ้น 3% 
 ๔.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างถูกต้องและเป็นสุข 
 ๕. นักเรียนทุกคนมีความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมี
คุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จุดเน้น 

๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒.  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและทักษะทางวิชาการที่หลากหลายตามความต้องการและ

ความถนัดของผู้เรียน 
๓.  จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
๔.  สร้างภูมิต้านทานและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  ดูแลซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาและ

ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี 
๕.  ทุกชั้นมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรรม อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

จุดเน้น 
๑.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
๒.  เร่งรัดให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีอย่างน้อยคนละ 2๐ ชั่วโมงต่อปี 
๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๔.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือกับ
องค์กรท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเน้น 
๑. กระจายอำนาจไปสู่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองศิษย์เก่าครูองค์กรครู   

และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒. บริหารจัดการแบบกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๓.  พัฒนาโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความพร้อม  เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่องค์กรนักเรียน 



๓๓ 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนคุณภาพและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ ป.
๓ และ ป.๖ ให้สูงขึ้น 3% 

๓.  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
๕.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเพ่ิมวิทยฐานะให้กับ

ตนเอง 
 

เป้าหมายผลผลิตและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ผลผลิตของสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ 
สติปัญญา ร่างกาย มีทักษะในด้านต่างๆทั้งด้านอาชีพ ด้านการสื่อสาร อ่าน เขียนได้คล่องและถูกต้อง 
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตาม
มาตรฐานการศึกษา สามารถเรียนจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับ  ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษาดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยความถูกต้องและมีความสุข 
 
ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
- ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
- มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงาน
ทะเบียนนักเรียนมีข้อความครบถ้วน 
ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
- มี ระบบการนิ เทศภาย ใน  กำกับ
ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
- หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อม
ให้บริการ ด้านวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ การปรับซ่อมและบำรุงรักษา 
สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นในการ

ร้อยละ 80 



๓๔ 

 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน 
100 % 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
- นักเรียนได้รับการให้คำปรึกษา ใน
ด้านการศึกษาต่อ ด้านปัญหาส่วนตัว 
มีการพิจารณาจัดสรรทุนกลั่นกรอง 
คัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา
ตามประเภทของทุน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือเตรียมพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก 

2 โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย -  เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ ๘๐ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพ
กาย และมีสุขนิสัยที่ดีสมวัย  
- เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ ๘๐ได้รับการ
ส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าการ ให้ เด็ กมี
สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพสมวัย   
- เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ ๘๐ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีวินัย รู้
รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย 
- เด็กชั้นปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่
รู้ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สมวัย   
- พฤติกรรมและความสามารถของเด็ก
ด้ า น ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ 
- เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 



๓๕ 

 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของสถานศึกษา และ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ  
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ โรงเรียน
จัดได ้
- บุคลากรทุกคน ในโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญท่ีโรงเรียนจัด 
- นั ก เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามเทศกาลวัน
สำคัญ 

ร้อยละ 80 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่ งขั น  ได้ รับ รางวัลจากการ
แข่งขันความสามารถทางวิชาการใน
เวทีการแข่งขันต่างๆ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น
ได ้
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ ด้าน
วิชาการจากแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
- นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 

ร้อยละ 80 

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

- จำนวนร้อยละ 80 ของภูมิทัศน์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
และอาคารประกอบ สะอาดและ
ปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
- ความเพียงพอด้านแหล่ง เรียนรู้ด้าน
สื่อและเทคโนโลยีที่ เอ้ือให้นักเรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
- นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ร้อยละ 80 



๓๖ 

 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ด้วยตนเองและได้รับการสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

6 โครงการห้องสมุดมีชีวิต - ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ เข้าใช้
บริการห้องสมุด 
- ค่าเฉลี่ยการอ่านของนักเรียน 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ที่
ดำเนินการสำเร็จตามเวลา 

ร้อยละ 80 

7 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

-  ร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพใน
การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งานต่างๆ ของ
โรงเรียน 
-  ร้อยละ 90 ของงานการเงินรวดเร็ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบียบ 
- ความประหยัด คุ้มค่ารวดเร็ว โปร่งใส 
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตาม
ระเบียบ 
- ร้ อ ย ล ะ  90 ข อ งค ว าม รวด เร็ ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบียบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
- ร้อยละ 90 ของผลการตรวจสอบ
ภายในถูกต้องตามระเบียบ 

ร้อยละ 90 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 

- ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒ นาศั กยภาพของตน เองอย่ าง
ต่อเนื่อง 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน
เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน          
- ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัด
การศึกษา   

ร้อยละ 90 

9 โครงการพัฒนางานกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

- ร้อยละ 80 ของเด็กในเขตบริการเข้า
เรียนครบทุกคน 
- โรงเรียนวัดรังสิตมีข้อมูลสารสนเทศที่

ร้อยละ 80 



๓๗ 

 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สะดวก ใน
การนำข้ อมู ลมาใช้ วิ เคราะห์  เพ่ื อ
พัฒนาสถานศึกษา 
- ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
มีความเข้าใจโรงเรียนและให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- สภาพโรงเรียนอาคารเรียน ห้องเรียน
ปลอดภัยต่อนักเรียน 
- มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่อำนวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้วิถีทาง
ระบอบประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
ได้ถูกต้อง 

10 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ
ประพฤติด ี
 

ร้อยละ 80 

11 โครงการโรงเรียนสีขาว - ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน
ให้ความสำคัญและร่วมมือในการ
รณรงค์อย่างด ี
- โรงเรียนปลอดสารเสพติด  
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และสามารถป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดได้ 

ร้อยละ 80 

12 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ งนั ก เรี ย น แล ะ
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยดี
และได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
- การเผยแพร่ความรู้ด้ านสุขภาพ
อนามัยสู่ชุมชน 

ร้อยละ 80 

13 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนตามอัต
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะมี คุณ ลั กษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค ์
- ร้ อ ย ล ะ  9๐  ข อ งนั ก เรี ย น แ ล ะ

ร้อยละ 90 



๓๘ 

 

 โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
บุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติตนตามอัต
ลักษณ์  และนำวิถีพุทธมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้จักพันธุ์ไม้
ใน โรงเรียนวัดรังสิต   
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีสถานที่
พักผ่อน และต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆเพ่ิม
มากขึ้น 
-  ร้ อ ย ล ะ  8 0  ขอ งค รู  นั ก เรี ย น  
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ได้รับ
ป ลู ก ฝั งจิ ต ส ำนึ ก ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

15 โครงการอาหารกลางวันระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับ
บริการโครงการอาหารกลางวัน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 80 

 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักสูตรโรงเรียน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. โครงการพัฒนา
และสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

๑.๑ วัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 
๑.๒ งานทะเบียนนักเรียน 
๑.๓ พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม ครุภัณฑ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
๑.๔ นิเทศภายใน 
๑.๕ พัฒนาหลักสูตร

- โรงเรียนมีการพัฒนา
งานด้านวิชาการ นิเทศ
ภายใน กํากับติดตาม
และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยาง
สม่ำเสมอ 
- นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 



๓๙ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
สถานศึกษา 
๑.๖ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
๑.๗ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๑.๘ ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียน (PLC) 
1.9 กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือเรียน 

๒. โครงการพัฒนา
งานวิชาการปฐมวัย 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒ กิจกรรมร้อง เล่น 
เต้น สร้างสรรค์ 
๒.๓ กิจกรรม Project 
Approach 
2.4 กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒.5 กิจกรรมหนูรัก
สิ่งแวดล้อม 
2.6 กิจกรรมการออม 

- นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยร้อยละ ๙๐ 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาและ
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๒ กิจกรรมปลูกฝังความ
เป็นไทย พร้อมค่านิยม 
12 ประการ 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา มีความ
เป็นไทย และค่านิยม 
12 ประการ 

- นักเรียนร้อยละ 
80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา มีความ
เป็นไทย และค่านิยม 
12 ประการ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.1 กิจกรรม English 
and Asean for  
Communication 

- ความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถอ่าน เขียน และ
สื่อสารโดยใช้



๔๐ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ตามเกณฑ์ของ

นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

ภาษาอังกฤษได ้ตาม
เกณฑ์ของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

1.2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนั ก เรี ยน
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกลุ่ม
สาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 75 
- นักเรียนที่สอบผ่าน
ขีดจำกัดล่างใน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับ 
ชั้นป.๓  ป.๖ ร้อยละ ๖๐ 

1.3 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียน 

-  นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมในการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ
ของตนเอง 

- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านต่างๆได้รับ
การพัฒนา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษร่วม
สมัย Cover Dance 
เต้นสนุกสุขภาพดี 

-  นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมในการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ
ของตนเอง 

- ร้อยละ 8๐ ของ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านต่างๆได้รับ
การพัฒนา 

1.5 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กพิเศษ 

- นักเรียนที่เป็นเด็ก
พิเศษได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

- นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ
ร้อยละ 8๐ ได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้
อย่างถูกต้อง 

1.6 กิจกรรมแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ของนักเรียน 

- นักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 8๐ ของ
นักเรียนที่มีปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 



๔๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

1.๑ กิจกรรมพัฒนาห้อง
นาฏศิลป์ 
1.๒ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
1.๓ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

- มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเพียงพอและ
เหมาะสมกับนักเรียน 
 
 

- แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณภาพ
เพียงพอและ
เหมาะสมกับนักเรียน 
 

2. โครงการห้องสมุด
มีชีวิต 

2.๑ กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 
2.๒ กิจกรรมยอดนักอ่าน
และสัปดาห์ห้องสมุด 

- นักเรียนมีห้องสมุด
สำหรับการศึกษา
ค้นคว้าและได้รับการ
ส่งเสริมอุปนิสัยใน
การรักการอ่าน 

- นักเรียนร้อยละ ๖๐ 
เข้าใช้ห้องสมุดและมี
การอ่านหนังสือเพ่ิม
มากขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.1 กิจกรรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาการจัดเรียน 
การสอน 
 
 

- เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
- เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของครูใน
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการทำ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน 

- ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อย
ละ ๙๕ ได้รับการ
พัฒนาทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอน
สูงขึ้น 
- ครูมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 
- ครูทุกคนมีการทำ
วิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยปีละ ๑ เรื่อง 



๔๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. โครงการพัฒนา
งานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1.๑ กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน (วัสดุ
กลาง) 
1.๒ กิจกรรมงาน
สาธารณูปโภค 
1.๓ กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานการเงินและ
พัสดุ 

โรงเรียนใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและโรงเรียน 
อย่างสูงสุดและทำงาน
อย่างมีระบบถูกต้อง
รวดเร็ว 

โรงเรียนมีการใช้
งบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องตามวงเงินที่
ได้รับการจัดสรร 
 
 
 

2. โครงการพัฒนา
งานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

2.๑ กิจกรรมพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

- การดำเนินงานด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีระบบ
ถูกต้องรวดเร็วเป็น
ปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
- โรงเรียนมีการพัฒนา
ด้านสื่อ เทคโนโลยี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีระบบ 
รวดเร็ว ถูกต้องตาม
แนวปฏิบัติ มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ 
- ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับการให้บริการ
ด้านสื่อ เทคโนโลยี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 พัฒนางานธุรการ
โรงเรียน 

การดำเนินงานด้านงาน
ธุรการโรงเรียนมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

ร้อยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนเป็นไปอย่าง
เป็นระบบมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

๒.3 กิจกรรมพัฒนา
งานอาคารสถานที่ 

โครงสร้างพื้นฐานมี
ความแข็งแรง  ทนทาน
ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย  
อาคารสถานที่ต่าง ๆ       
พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
แข็งแรง ปลอดภัยจาก
โจรผู้ร้าย และพร้อมใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  



๔๓ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 2.4 กิจกรรมส่งเสริม

งานประชาสัมพันธ์ 
 

- การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนครอบคลุม
ทุกกลุ่ม เป้าหมาย 
ได้รับทราบข้อมูลความ
เคลื่อนไหวทาง
การศึกษาท่ีรวดเร็ว
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ทันสมัย 

- การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนครอบคลุม
ทุกกลุ่ม เป้าหมาย 
ได้รับทราบข้อมูลความ
เคลื่อนไหวทาง
การศึกษาท่ีรวดเร็ว
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ทันสมัย ผู้รับบริการมี
ความรู้สึกท่ีดีกับ
โรงเรียน 

2.5 กิจกรรมเกณฑ์
เด็กเข้าเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาภาค
บังคับ 

- โรงเรียนมีการ
วางแผน 
ประชาสัมพันธ์ และ
กระบวนการในการรับ
นักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินการรับ
นักเรียนเข้าเรียน 

2.6 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ชุมชนรวมใจ
พัฒนาโรงเรียน 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน 

-ระดับความสำเร็จของ
การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียนของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และชุมชน 

2.7 กิจกรรมงาน
กิจการนักเรียน 

- นักเรียนได้เรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตย
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน 

- นักเรียนทุกคนรู้จัก
การใช้สิทธิ หน้าที่ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

3. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

- ครูจัดทำข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
เพ่ือช่วยเหลือดูแล
นักเรียนในทุก ๆ ด้าน 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครู ใน
ทุกๆด้าน 

  



๔๔ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4. โครงการโรงเรียน
สีขาว 

4.1 กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด 
4.2 กิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
4.3 ประสานงานด้าน
ยาเสพติดกับ
หน่วยงานต่างๆ 

- นักเรียนมีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

- นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
สามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง 

5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

6.1 กิจกรรมออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
6.2 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
6.3 กิจกรรมรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก 
6.4 กิจกรรมประกัน
อุบัติภัยนักเรียน 
6.5 กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ 
6.6 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องพยาบาลและ
จัดหาเวชภัณฑ์ยา 
6.7 กิจกรรมแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
อย่างเป็นระบบ 
6.8 กิจกรรมให้
ภูมิคุ้มกันโรค 
6.9 กิจกรรมคัดกรอง
แก้ไขความบกพร่อง
ด้านสายตา 
6.10 กิจกรรมทันต 
อนามัยในช่องปาก 
6.11 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพอนามัยโดย
บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข 

- นักเรียนมีสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

  



๔๕ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.12 กิจกรรมอบรมผู้นำ

นักเรียนฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ 
6.13 กิจกรรมจัดป้าย
นิเทศและแผ่นพับเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
6.14 การให้ยาเม็ดธาตุ
เหล็ก 

  

6. โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

7.1 ด้านกายภาพ 
7.2 ด้านกิจกรรมวันพระ  
7.3 ด้านการเรียนการ
สอน 
7.4 ด้านพฤติกรรม ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียน 
7.5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  

- นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

- นักเรียนร้อยละ 80 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม  

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

.1 กำหนดพ้ืนที่ศึกษา
พรรณไม้ในโรงเรียน 
8.2 สำรวจพรรณไม้ใน
พ้ืนที่ศึกษาแต่ละโซน 
8.3 ทำป้ายและติดรหัส
ประจำต้นไม้ 
8.4 ทำแผนผังแสดง
ตำแหน่งพรรณไม้ 
8.5 นักเรียนศึกษาพรรณ
ไม้และเขียนรายงาน 
8.6 ทำตัวอย่างพรรณไม้  
(แห้ง , ดอง)  
8.7 รวบรวมพรรณไม้เข้า
มาปลูกในโรงเรียน
เพ่ิมเติม 
8.8 มอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนแต่ละสายชั้น
รับผิดชอบการปลูกและ
ดูแลรักษาพรรณไม้   

- ดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
- ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

- โรงเรียนประสบ
ความสำเร็จในการ
ดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ตระหนักรู้คุณค่าใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 



๔๖ 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
8. โครงการอาหาร
กลางวันระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 

9.1 บริการอาหาร
กลางวัน 
9.2 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 
9.3 บริการน้ำดื่มสะอาด
ถูกสุขอนามัย 

- นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการแข็งแรง
สมบูรณ์ สมวัย ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีภาวะโภชนาการ
แข็งแรงสมบูรณ์ 
สมวัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ส่วนที่ ๓ 
รายะเอียดแผนการใช้งบประมาณ 

 
1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 (๑ เมษายน  ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 
 

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน 
ระดับก่อนประถมศึกษา (คนละ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี) 
ชั้นอนุบาล ๒ 50 85,000 
ชั้นอนุบาล ๓ 40 68,000 
ระดับประถมศึกษา (คนละ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 50 95,000 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 52 98,800 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 64 121,600 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 55 104,500 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 54 102,600 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 52 98,800 

รวมทั้งสิ้น 417 774,300 
 
๒. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 (๑ เมษายน  ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 
 

รายการ 
จำนวน จำนวนเงิน 
นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 
(๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน) 

๙0 19,350 19,350 38,700 

ประถมศึกษา 
(๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน) 

327 78,480 78,480 156,960 

รวมทั้งสิ้น 417 97,830 97,830 195,660 
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๓. ประมาณการเงินค่าหนังสือเรียนตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 (๑ เมษายน  ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 
รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน 

ระดับก่อนประถมศึกษา  
ชั้นอนุบาล ๒  (คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี) 50 10,000 
ชั้นอนุบาล ๓  (คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี) 40 8,000 

ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  (คนละ 656 บาท/คน/ปี) 50 32,800 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  (คนละ ๖50 บาท/คน/ปี) 52 33,800 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (คนละ ๖53 บาท/คน/ปี) 64 41,792 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  (คนละ 707 บาท/คน/ปี) 55 38,885 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  (คนละ ๘46 บาท/คน/ปี) 54 45,684 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (คนละ ๘59 บาท/คน/ปี) 52 44,668 

รวมทั้งสิ้น 417 255,629 
 
4. สรุปจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ที ่
 

รายการ 
เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

หนังสือเรียน 
งบประมาณ
จากส่วน

ราชการอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา รวม 

1 เหลือจาก
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา  
(ยอดยกมา) 

170,237.71 54,634.40 61,386.06 - 80,416.30 366,674.47 

2 งบประมาณ  
ปีการศึกษา 
๒๕๖4 

774,300.00 195,660.00 255,629.00 1,668,000.00 - 2,893,589.00 

รวมงบประมาณ 944,537.71 250,294.40 317,015.06 1,668,000.00 80,416.30 3,260,263.47 
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สรุปประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว 
ยอดยกมาจากปีการศึกษา ๒๕๖3 170,237.71  
ยอดประมาณการปีการศึกษา ๒๕๖4 774,300.00  
รวมเงิน 944,537.71  
หัก 
ค่าสาธารณูปโภค (30%) 283,361.32  
ค่าความคลาดเคลื่อน 30,000.00  
คงเหลือจัดสรรปีการศึกษา ๒๕๖4 631,176.39  
๑. งบสำรองจ่าย (10%) 80,159.42  
๒. กลุ่มบริหารวิชาการ (๖๐%) 367,344.66  
๓. กลุ่มบริหารทั่วไป (26%) 159,182.69  
๔. กลุ่มบริหารบุคคล (2%) 12,244.81  
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ (๒%) 12,244.81  

งบประมาณที่จัดสรร ๑๐๐% 631,176.39  
เงินสนับสนุนตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 195,660.00  
๒. จัดซื้อหนังสือเรียน 255,629.00  
 

 

 

 



 
 

สรุปโครงการกับแหล่งงบประมาณ 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

         นางสาวิยะดา  ใจอ่ิมสิน 

  1.1   วัดและประเมินผลทางการศึกษา 145,037.82       145,037.82 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  1.2 งานทะเบียนนักเรียน 1,000.00       1,000.00 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  
1.3 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครุภัณฑ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน 

91,000.00 
  

    91,000.00 นายณัฐพล อำพันแสง 

  1.4 นิเทศภายใน 500.00       500.00 นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

  1.5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.00       2,000.00 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  1.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000.00       1,000.00 นางสาวศิริภา  โคทนา 

  1.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         224,500.00 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

   - แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ 500.00       500.00 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 

   - กิจกรรมชุมนุม 2,000.00       2,000.00 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

  - เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง   10,000.00     10,000.00 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ 

  - เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   100,000.00     100,000.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

   - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก   60,000.00     60,000.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

  
 - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

  52,000.00 
    

52,000.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

  
1.8 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
(PLC) 

    
    

 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  1.9 จัดซื้อหนังสือเรียน   317,015.06      นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

2 โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย          นางสาวกนกทิพย ์ศรีสมพงษ์ 

  
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

28,000.00       28,000.00 นางสาวกนกทิพย์ ศรีสมพงษ์ 

  2.2 กิจกรรมร้อง เล่น เต้น สร้างสรรค์ 5,000.00       5,000.00 นางสาวนฤมล  คงวุ่น 

  2.3 กิจกรรม Project Approach 6,000.00       6,000.00 นางสาวกนกทิพย์ ศรีสมพงษ์ 

  2.4 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1,000.00       1,000.00 นางสาวนฤมล  คงวุ่น 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

  2.5 กิจกรรมหนูรักสิ่งแวดล้อม 1,000.00       1,000.00 นางสาวนฤมล  คงวุ่น 

  2.6 กิจกรรมการออม 500.00       500.00 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 

3 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

   นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

  
3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

         นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

   -  เข้าค่ายพุทธบุตร   10,000.00     10,000.00   

  
3.2 กิจกรรมปลูกฝังความเป็นไทย พร้อม
ค่านิยม 12 ประการ 

         นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

      3.2.1 กิจกรรมวันสำคัญ ดังนี้          นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

         - วันไหว้คร ู 500.00       500.00 นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว 

         - วันสำคัญทางศาสนา 1,500.00       1,500.00 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

  
       - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ราชินี 

-       0.00 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

  
       - วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

500.00       500.00 นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

         - วันแม่แห่งชาติ 500.00       500.00 นางสาวศิริภา  โคทนา 

  
       - วันสถาปนาคณะลูกเสือ/วันมหาธีร
ราชเจ้า 

500.00       500.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

         - วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 500.00       500.00 นายพงศกรณ ์ เชื้อโฮม 

         - วันเด็กแห่งชาติ 500.00       500.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

  
     3.2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย 
สวมใส่ผ้าไทย 

  18,000.00     18,000.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

  
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

         - กิจกรรมผักสวนครัว 4,000.00       4,000.00 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

         - กิจกรรมขยะเพ่ิมทรัพย์  1,000.00       1,000.00 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
  



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ          นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  
4.1 กิจกรรม English and Asean for  
Communication จัดค่ายภาษาอังกฤษ 

3,000.00       3,000.00 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 

  
4.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

         นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

   - กิจกรรมสำนวนไทย 500.00       500.00 นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

   - กิจกรรมลูกทุ่งรักไทย ไมค์ทองคำ 500.00       500.00 นางเจริญศรี สุพรรณสาร 

   - วันภาษาไทย + วันสุนทรภู ่ 500.00       500.00 นางเจริญศรี สุพรรณสาร 

   - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3,000.00       3,000.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

   - กิจกรรม STEM GAME 1,000.00       1,000.00 นางสาวศิริภา  โคทนา 

   - วันคริสต์มาส 500.00       500.00 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 

   - กิจกรรม Who  am I?  -       0.00 นางสาวจันจิรา  เพ็งโท้ 

   - กิจกรรมกายบริหารสูตรคูณเพลินเพลง  -       0.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

   - กิจกรรมกีฬาสี WRS Sport Day 1,000.00       1,000.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

   - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 3,000.00       3,000.00 นายพงศกรณ ์ เชื้อโฮม 

   - แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 500.00       500.00 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 

   - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 500.00       500.00 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

   - กิจกรรม Kid Kitchen 1,806.84       1,806.84 นายณัฐพล  อำพันแสง 

   - กิจกรรม พับเหรียญ เซียนอาชีพ 500.00       500.00 นายณัฐพล  อำพันแสง 

    - ทดสอบระดับชาติ 15,000.00       15,000.00 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

    - กิจกรรมวันวิชาการ 2,000.00       2,000.00 นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน 

  
4.3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน (ดนตรีดุริยางค์ และดนตรีไทย) 

10,000.00       10,000.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 

  
4.4 ส่งเสริมความสามารถพิเศษร่วมสมัย 
Cover Dance เต้นสนุกสุขภาพดี 

1,000.00       1,000.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 

  4.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 1,000.00       1,000.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

  
4.6 กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ของนักเรียน 

2,000.00 
  

  
  2,000.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน          นายณัฐพล  อำพันแสง 

  5.1 กิจกรรมพัฒนาห้องนาฏศิลป์ 7,500.00       7,500.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 

  
5.2 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5,000.00       5,000.00 
นายณัฐพล  อำพันแสง 

  
5.3 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

3,000.00 
  

    3,000.00 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

6 โครงการห้องสมุดมีชีวิต          นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

  6.1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 10,000.00       10,000.00 นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

  
6.2 กิจกรรมยอดนักอ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด 

500.00       500.00 นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา 

  รวม 6 โครงการ 367,344.66 567,015.06 0.00 0.00 934,359.72   
  



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

1 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

         นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ 

  1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,000.00       8,000.00 นางสาวจิราภรณ์  คำยศ 

  1.2 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค   283,361.32     283,361.32 นายพงศกรณ ์ เชื้อโฮม 

  
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและ
พัสดุ 4,244.81     

  4,244.81 
นางสาวนฤมล  คงวุ่น  
นางสาวกนกทิพย์ ศรีสมพงษ์ 

  รวม 1 โครงการ 12,244.81 283,361.32     295,606.13   

โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร          รองผู้อำนวยการสุกัญญา คำเนา 

  
1.1 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

8,244.81       8,244.81   

  1.2 กิจกรรมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิาน
แก่บุคลากรในโรงเรียน 4,000.00          

  รวม 1 โครงการ 12,244.81       12,244.81   



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1 โครงการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป          นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

  1.1 พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ 1,500.00       1,500.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

  1.2 พัฒนางานธุรการโรงเรียน 3,000.00       3,000.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

  1.3 พัฒนางานอาคารสถานที่  99,582.69       199,582.69 นายณัฐพล  อำพันแสง 

   - วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่  37,076.82       37,076.82   

   - วัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่เวที 2,500.00       2,500.00   

   - วัสดุซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 60,005.87   100,000.00   160,005.87   

  1.4 สถานศึกษาปลอดภัย  -       - นายณัฐพล  อำพันแสง 

  1.5 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ 3,000.00       3,000.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

  
1.6 เกณฑ์เด็กเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ 

2,100.00       2,100.00 นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

  
1.7 สานสัมพันธ์ชุมชนรวมใจพัฒนา
โรงเรียน 

         นางสาวศิริภา  โคทนา 

     - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  5,000.00       5,000.00 นางสาวศิริภา  โคทนา 

     - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         0.00 นางเจริญศรี สุพรรณสาร 

  1.8 งานกิจการนักเรียน 500.00       500.00 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

2 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

500.00       500.00 นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 

3 โครงการโรงเรียนสีขาว          นายณัฐพล  อำพันแสง 

  1.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1,000.00       1,000.00 นายณัฐพล  อำพันแสง 

  1.2 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 3,000.00       3,000.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

  
1.3 ประสานงานด้านยาเสพติดกับ
หน่วยงานต่างๆ 

        0.00 นายณัฐพล  อำพันแสง 

4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000.00       20,000.00 นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี 

5 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2,000.00       2,000.00 นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 



 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวนเงิน (บาท)/แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 

รายได้ อ่ืนๆ 

6 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

10,000.00       10,000.00 นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

7 
โครงการอาหารกลางวันระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

8,000.00     
ทต.หลัก

หก 
8,000.00 นางสาวกนกทิพย ์ศรีสมพงษ์ 

  7.1 บริการอาหารกลางวัน       
ทต.หลัก

หก 
0.00 นางสาวกนกทิพย ์ศรีสมพงษ์ 

  7.2 อาหารเสริม (นมโรงเรียน)       
ทต.หลัก

หก 
0.00 นางบุษยา  โล่ดำรงรัตน์ 

  7.3 บริการน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย 8,000.00       8,000.00 นางสาวกนกทิพย ์ศรีสมพงษ์ 

  รวม 7 โครงการ 159,182.69   100,000.00   259,182.69   

  รวมทุกโครงการทั้งหมด 551,016.97 850,376.38 100,000.00   1,501,393.35   

งบสำรองจ่าย  

    80,159.42       80,159.42   
 



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 2  ด้านโอกาส 
     2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้นฐาน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 
 



นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖๔ – มีนาคม 2565 
 
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 
- ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์

 
 
 
145,037.

82 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
145,037.82 
 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 

๒ งานทะเบียน
นักเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ 
และเอกสาร
ทะเบียน 

 
 

1,000 

   
 
 

 
 

1,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 

๓ พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน 
- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประจำ
ช้ันหลัก 
(3,000x12 
คน =36000) 
ไม่รวมครู
ปฐมวัยครูคู่ชั้น 
2,500X10=
25000 
- จัดซื้อ ซ่อม
บำรุงครุภณัฑ์
ประจำ
ห้องเรียน 
- การจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

91,000 
 
 
 

61,000 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

91,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูณัฐพล 
 

 
 
 
 

ครูผูส้อน 
 
 
 

ครูณัฐพล 
 
 

 
 

ครูณัฐพล 
 
 

 
ครูอาภสัรา 

 
ครูวิยะดา 

๔ นิเทศภายใน 
-  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์

 
500 

    
500 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครวูรรณวรางค ์

๕ พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
- ค่าเข้าเล่ม 

 
 

2,000 

    
 

2,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

๖ พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 
- จัดซื้อวัสด ุ
และเอกสาร 

 
 

 
1,000 

    
 
 

1,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูศิริภา 

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

 
 

500 
 

2,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑0,000 
 

 
100,000 

 
 

60,000 
 

 
52,000 

   
 

500 
 

2,000 
๑0,000 

 
 

100,000 
 

 
60,000 

 
 

52,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูจิตรอารีย์ 
 

ครูจันจิรา 
 

ครูจิตรอารีย ์
ครูจิราภรณ ์

 
 
ครูพรพิมล 

 
 

ครูพรพิมล 
 

 
ครูน้ำอ้อย 

8 ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพใน
โรงเรียน (PLC) 
-คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และ
คณะทำงาน 
-รายงานการ
ติดตาม
ตรวจสอบ

     พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

ประเมินผลและ
นิเทศ 

9 จัดซื้อหนังสือ
เรียน 

 317,015.06   317,015.06 พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 
ครูนฤมล 

รวม 243,037.
82 

539,015.06 
  782,052.88   

 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว                                243,037.82                           บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา    -                   บาท 
           เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)    539,015.06                        บาท 

เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   -             บาท 
      รวม      782,052.88   บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
ครูมีการวดัและ 
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- เครื่องมือการวัด 
   ประเมินผลการเรยีนรู้ 
- 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

ครูวิยะดา 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา 

- การปรับปรุงและพัฒนา 
  หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม/คำสั่ง/

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

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน สอบถาม
ผู้ใช้บริการ 

- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ครูณัฐพล 

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั  
และความสนใจของผู้เรียน 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน สอบถาม
ผู้เรยีน 

- หลักสตูรสถานศึกษา 
- คู่มือดำเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ครูจิตรอารีย ์

นักเรียนได้รับการให ้
คำปรึกษา ในด้านการศึกษา 
ต่อ ด้านปัญหาส่วนตัว มีการ 
พิจารณาจัดสรรทุน 
กลั่นกรอง คัดเลือกนักเรียน 
ให้ได้รับทุนการศึกษาตาม 
ประเภทของทุน 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- เอกสารการใหค้ำปรึกษา 
- เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- เอกสารเงินทุนการศึกษา 

ครูจันจิรา 

พัฒนาระบบสารสนเทศการ 
ประกันคณุภาพภายใน เพื่อ 
เตรียมพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพจากภายนอก 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- รายงานตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

- บันทึกการประชุม 
 

ครูศิรภิา 

แผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC การ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติการกำกับติดตาม 
นิเทศและประเมินผล 
 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง
ประจักษ ์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงาน 

- เอกสาร PLC ของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา                      
- การขับเคลื่อนกระบวนการPLC 
สู่สถานศึกษา/กระบวนการ PLC 
- รายงานการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศ 

ครูวิยะดา 

 
 



 
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 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกทิพย์   ศรีสมพงษ ์
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 



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
สุนทรียภาพสมวัย   
       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 โครงการพัฒนา

งานวิชาการ
ปฐมวัย 
2.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย (ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ครู
อนุบาล 
7000*4 
=28000 

 
 
 

28,000 

   
 
 

 
 
 

28,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูกนกทิพย์ 
 
 

ครูกนกทิพย์ 

 2.2 กิจกรรม
ร้อง เล่น เต้น 
สร้างสรรค ์

5,๐๐๐  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

5,๐๐๐ 
 

 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูนฤมล 

 2.3 กิจกรรม 
Project 
Approach 
 

6,000    6,000 พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูกนกทิพย์ 

 2.4 กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

๑,000    ๑,000 พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูนฤมล 

 2.5 กิจกรรมหนู
รักสิ่งแวดล้อม 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม 

 
๑,000 

    
๑,000 

พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูนฤมล 

 2.6 กิจกรรม 
การออม 

๕๐๐    ๕๐๐ พ.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 

ครูรติกร 

รวม 41,500
.00 

 

   41,500.00 
 

  

 
 
 



๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว     41,500.00              บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา    -             บาท 

เงินอุดหนุน (เรียนฟรี)    -            บาท 
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   -            บาท 

     รวม          41,500.00              บาท 
 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

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

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

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

ครูกนกทิพย์ 
ครูนฤมล 
ครูรติกร 
 

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



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์ 
๖. เด็กปฐมวัยมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1  เด็กได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาการให้มีสุขภาพกาย และมีสุขนิสัยที่ดีสมวัย 
 ๗.2  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพสมวัย 

๗.3  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีวินัย รู้รับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย 

๗.4  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  มีทักษะในการสื่อสาร และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์) 
              ครู คศ.1 

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 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
      3.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาโดยสร้างเสริมให้ผู้เรียน 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  เพ่ือเป็นการสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง 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 เข้าค่ายพุทธ
บุตร 
- ค่าอาหารว่างและ

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

6,000 

  
 
 
 

 
 
 
 

๑0,000 

พค. 
64  
–  

ต.ค. 
64 

ครูณัฏฐ์กันย ์
 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

เครื่องดื่ม 2 มื้อ 
- ค่าวิทยากร 

 
4,000 

๒ กิจกรรมปลูกฝัง
ความเป็นไทย 
พร้อมค่านิยม 12 
ประการ  
2.1 กิจกรรมวัน
สำคัญ ได้แก ่
2.1.1 วันไหว้ครู 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.2 วันสำคัญ
ทางศาสนา 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.3 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชิน ี
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.4 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.5 วันแม่
แห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.6 วันสถาปนา
คณะลูกเสือ/วันมหา
ธีรราชเจ้า 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.7 วันชาติ/วนั
พ่อแห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.1.9 วันเด็ก
แห่งชาต ิ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
2.2 กิจกรรม

 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

1,500 
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500 
 
 
 

500 
 
 

500 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

1,500 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

500 
 
 

500 
 
 
 

500 
 
 

500 
 
 

500 
 

พค. 
64  
–  

มี.ค. 
65 

ครูณัฏฐ์กันย ์
 

 
ครูณัฏฐ์กันย์ 

 
 

ครูอาภัสรา 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 

ครูสิทธการย์ 
 
 
 

ครูวรรณวรางค์ 
 
 
 
 
 
 

ครูศิริภา 
 
 

ครูพรพิมล 
 

 
 

ครูพงศกรณ์ 
. 
 

ครูน้ำอ้อย 
 
 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะ 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

อนุรักษ์ความเป็น
ไทย สวมใสผ่้าไทย 
- ค่าจัดซื้อและสวม
ใส่ผ้าไทย 

 
 

 
 

 
 

18,000 

 
 

18,000 

ครูพรพิมล 

๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 กิจกรรมผัก
ปลอดสารพษิ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมให้
ความรู้และจัดทำ
บัญชีรับ-จา่ยแก่
นักเรียน   
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมผัก
ปลอดสารพษิ  
3.2 กิจกรรมขยะ
เพิ่มทรัพย์     
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
กิจกรรมขยะเพิ่ม
ทรัพย์                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

 
 
 

1,000 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 

พค. 
64  
–  

มี.ค. 
65 

ครูณัฏฐ์กันย ์
 

 
 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครูสิทธการย์ 
 

รวม 9,500.00 28,000.00   37,500.00 
 

  

๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว       9,500.00             บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา            -                บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)       28,000    บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น                    -   บาท 

        รวม      37,500.00          บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นักเรียนเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ  

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 

ครณูัฏฐ์กันย์   



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๒. นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่  
โรงเรียนจัดได้ 

เชิงประจักษ์ - แบบตรวจประเมินผลงาน 
 

๓. บุคลากรทุกคน ใน
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญทีโ่รงเรียนจัด 

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 ห่วง  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   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2  ด้านโอกาส 
     2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
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. เป้าหมายเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัด

ของตนเอง 
         ๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

ความสามารถทางวิชาการในเวทีการแข่งขันต่างๆ 
         ๓) นักเรียนร้อยละ 8๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
        ๑) นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
                 ๒) นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

1 กิจกรรม English 
and Asean for  
Communication 
จัดค่าย  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่นักเรียน   

 
 
 

3,000 

   
 
 
 
 

 
 
 

3,000 

พค. 64 
–  

มี.ค. 65 

ครูจันจิรา 

2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และผล
การทดสอบระดบัชาต ิ
2.1 กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-วันสุนทรภู่และวนั

 
 
 
 
 
 
 
 

500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

500 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูวิยะดา 
 
 
 
 

ครูเจริญศรี 
 
 

ครูเจริญศรี 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

ภาษาไทยแห่งชาต ิ
- กิจกรรมสำนวนไทย
ประจำสัปดาห์ 
- ลูกทุ่งรักษ์ไทยไมล์
ทองคำ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.2 กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
- กิจกรรม STEM 
GAMES 
   - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2.3 กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
กิจกรรมWho am I ? 
2.4.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  
-กายบริหารสูตรคูณ
เพลินเพลง 
-กิจกรรมกีฬาสี (WRS 
Sports Day) 
2.5.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-ค่ายคณิตศาสตร ์
-กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ 
2.6.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาฯ 
-กิจกรรมประกวด

 
500 

 
500 

 
 
 

 
 
 
3,000 

 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
- 
 

1,000 
 
 
 

3,000 
500 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 

 
500 

 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
- 
 

1,000 
 
 
 

3,000 
500 

 
 
 
 

 
ครูวรรณวรางค์ 
 
ครูเจริญศรี 

 
 
 
 
 

 
ครูพรพิมล 
 
 
 

ครูศิริภา 
 
 
 
 
 
 
ครูจันจิรา 
 
 

 
ครูน้ำอ้อย 

 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
 
ครูพงศกรณ์ 
ครูสิทธการย ์
 
 
 
 
 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

มารยาทไทย 
- กิจกรรม Kid 
Kitchen 
- กิจกรรม พับเหรียญ 
2.7 การทดสอบ
ระดับชาต ิ
2.8.วันวิชาการ 

500 
 

1,806.84 

 
500 
15,000 

 

2,000 

500 
 
1,806.84 

 
500 

15,000 
 

2,000 

ครูณัฏฐ์กันย ์
 
นายณัฐพล 

 
นายณัฐพล 

ครูวิยะดา 
 

ครูวิยะดา 
3 กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน 
(ดุริยางค์ และดนตรี
ไทย) 
3.1 ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านดุริยางค ์
- ค่าจ้างวทิยากร  
- ค่าอาหาร  
- ซ่อมแซมเคร่ือง
ดนตรี 
3.2 ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีไทย 
- ค่าจ้างวทิยากร  
- ค่าอาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

2,000 
 
 

 
 
4,000 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
3,200 

 
 
 
 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
3,200 
2,000 

 
 
 
 

4,000 
3,200 

พค. 64 
–  

มี.ค. 65 

ครูบุษยา 
 
 
 
 

ครูพงศกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
ครูบุษยา 
 
 
 

4 ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษร่วมสมัย 
Cover Dance เต้น
สนุกสุขภาพด ี

1,000    1,000  ครูบุษยา 

5 กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กพิเศษ 
- ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ 
ค่าจ้างวทิยากร 
สำหรับการจัดการ
เรียนรู้สำหรับเด็ก
พิเศษ 

 
 
 

1,000 

   
 
 
 

 
 
 

1,000 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูบุษยา 
ครูวรรณวรางค์ 

6 กิจกรรมแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 
 

   
 

 
 

พค. 64 
–  

ครูบุษยา 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 

ของนักเรียน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสาร 

 
 

2,000 

 
 
 

 
 

2,000 

มี.ค. 65 

รวมทั้งสิ้น 47,306.84 

 
- - - 47,306.84 

 
  

๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว              47,306.84    บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                    -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น          -      บาท 

        รวม           47,306.84    บาท 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง 

การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจประเมินผลงาน 

ครวูิยะดา 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมการกิจกรรมทาง
วิชาการ  

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 นักเรียนไดร้บัการส่งเสริมมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

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

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                  ครู คศ.๓ 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (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 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายณัฐพล  อำพันแสง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
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 เรียนรูดวยตนเองหรอื
เรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                1) โรงเรียนมีภูมิทัศน 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 
-เครื่องประดับ 

 
 

5,000 
 

2,500 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

5,000 
 
2,500 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูบุษยา 

๒ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุสำหรับ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
และห้องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

5,000 

 
 
 
 

   
 
 

5,000 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูณัฐพล 

๓ กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคม ี

 
 
 

3,000 

    
 
 

3,000 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูพรพิมล 

รวม 15,500.00 
 

   15,500.00 
 

  

 
 
 
 
 



๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว                    15,500  บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา      -                 บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               -   บาท 
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน      -          บาท 

        รวม          15,500          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 โรงเรียนมีแหลงเรียนรู้ดานสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้นักเรียน 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 3 ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาววรรณวรางค์  เกตุจนา 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะทำให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542  ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยหนังสือ  สื่อ  และกิจกรรม  จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ขึ้นได ้ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนวัดรังสิต ยังขาดอุปกรณ์และบรรยากาศในการให้บริการให้แก่นักเรียน 
ซึ่งในปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สำหรับในโรงเรียนแล้วห้องสมุดเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการ
สืบค้นและช่วยให้บริการการสืบค้นที่ผู้เรียนต้องการ กิจกรรมของห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มงานห้องสมุด



จึงจัดทำโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ชีวิตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 
๒.๓ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน  

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๑) นักเรียนโรงเรียนวัดรงัสิต ร้อยละ  ๗0  เข้าใช้บริการห้องสมุด 
       2)  หอ้งสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                ๑) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                ๒) นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
4.  กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม 
๑ กิจกรรมพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิต 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาห้องสมุด 
-หนังสือห้องสมุด 

 
 

5,000 
 

5,000 

   
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูวรรณวรางค์ 

๒ กิจกรรมยอดนัก
อ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ของรางวัลสำหรับ
นักเรียน ในการจัด
กิจกรรม 

 
 
 

500 

    
 
 

500 

พค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูวรรณวรางค์ 

รวม 10,500    10,500   
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว              10,500  บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา          -            บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                   -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น         -      บาท 

        รวม           10,500        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) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



แผนงาน   โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน 
โครงการ    พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 
ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการ
กำหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของ
โรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งาน
ยานพาหนะและงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและ
มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2.3 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มี
ความถูกต้อง โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 
  2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 



3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

   งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม   
1. 1.1 กิจกรรมจัดซื้อ

วัสดุสำนักงาน 
(วัสดุกลาง) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และเอกสาร 

8,000 
 

   8,000 
 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูจิราภรณ์ 

1.2 กิจกรรมงาน
สาธารณปูโภค 
(ค่าสาธารณูปโภค) 

 283,361.32   283,361.32 เม.ย. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูนฤมล 

1.3 กิจกรรม
พัฒนาระบบงาน
การเงินและพัสด ุ

4,244.81 
 

 
 

 

  4,244.81 
 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูนฤมล  
ครูกนกทิพย์ 

รวม 12,244.81 283,361.32 -  295,606.13   
 
 

๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว               12,244.81 บาท 
 เงนิรายได้สถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               283,361.32 บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น          -     บาท 

        รวม           295,606.13  บาท 
 
 
 
 
 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพใน
การส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ 
งานต่างๆ ของโรงเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร
และการจัดทำ
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2. เอกสารเกี่ยวกับ
งานงบประมาณ 

ครูวิดาวรรณ 

2.  ร้อยละ 90 ของงานการเงิน
รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านการเงิน 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ครพูงศกรณ์ 

3. ความประหยัด คุ้มค่ารวดเร็ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบบัญชี
ถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านงานบัญชี 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

ครูพงศกรณ์ 

4. ร้อยละ 90 ของความรวดเร็ว 
โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้อง
ตามระเบียบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

ตรวจสอบเอกสาร
ด้านพัสดุและ
สินทรัพย์ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

ครนูฤมล 

5. ร้อยละ 90 ของผลการ
ตรวจสอบภายในถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินต่างๆ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

ครสูมถวิล  
ครูบุษยา 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
  7.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบทำให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางวิดาวรรณ   ธีระภัทรานันท์) 
              ครู คศ.3 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                  ครู คศ.3 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



แผนงาน   โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน 
โครงการ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สามารถ

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

นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
     3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 

เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็น
คร ู

นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารขัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา  คำเนา  
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการพัฒนาโรงเรียน เพราะ
การดำเนินการต่างในโรงเรียนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดระบบงาน ฯลฯ  
มีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้รวมถึงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ คือ การ
พิจารณา ความดีความชอบ การให้บริการสวัสดิการ ฯลฯ อีกทั้งยังรวมถึงการดำเนินการทางวินัยกับ
บุคลากรที่กระทำผิดอีกด้วย ดังนั้น โรงเรียนวัดรังสิตจึงดำเนินโครงการนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ในปัจจุบันการศึกษาได้พัฒนาขึ้นมาก คณะครูจึงต้องปรับปรุงวิธีการสอนให้
สอดคล้องกับแผนศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นให้ครูจัดการศึกษาให้หลากหลาย ดังนั้นการจัดการศึกษาดูงาน
ของครูทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๒  เพื่อให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๒.๓  เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 
๒.4 เพ่ือให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดรังสิตทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม

ศักยภาพของตนเอง ตลอดปีการศึกษา ๒๕64 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

- ครูและบุคคลากรมีศักยภาพในการทำงานอย่างเข้มแข็ง สามารถทำงานได้อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ กำลังความคิด เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 

  - ครูและบุคลากรมีกำลังใจ เต็มใจ พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลและมี 
 ประสิทธิภาพ 

 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม   
๑. กิจกรรมพัฒนา

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

8,244.81 
 

   8,244.81 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

รอง.สุกัญญา 
 

2. กิจกรรมขวัญ
และกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

4,000.00    4,000.00 ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

รอง.สุกัญญา 
 

รวมทั้งสิ้น 12,244.81    12,244.81   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว         12,244.81            บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา      -               บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               -          บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     -                   บาท 

        รวม        12,244.81          บาท 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ในโรงเรียนเกิดขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน          
๓. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาระหน้าที่ในการจัด
การศึกษา   

- รายงานการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
- แบบการสำรวจ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสรุปรายงาน
การพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
- แบบการสำรวจ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

รอง.สุกัญญา 
และคณะ 

 
 
 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           7.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดรังสิตทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ
ของตนเอง  

7.2 ครูและบุคลากรมีกำลังใจ เต็มใจ พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลและมี
ประสิทธิภาพ 

7.3 ครแูละบุคลากรมีศักยภาพในการทำงานอย่างเข้มแข็ง สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ กำลังความคิด เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
      (นางสาวสุกัญญา  คำเนา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.๓ 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยา่งมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมึความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่ วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  
ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงาน
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร



โรงเรียนวัดรังสิต เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้การทำงานเป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การกระจายการ
บริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่าง
แท้จริง การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
      นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย 

80% 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

     บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

๑. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานข้อมูล
สารสนเทศ 
- เก็บรวบรวม
ข้อมูล/จัดทำ
สารสนเทศ 
- เว็บไซต์
โรงเรียน 
- กรอกข้อมูล
สารสนเทศร.ร.

1,500   
 
 
 
 
 

 1,500 พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูพรพิมล 
 
 

ครูณัฐพล 
 
 

ครูณัฐพล 
 

ครูพรพิมล 
ครูณัฐพล 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ผ่านเว็บไซต์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา  
- แผนปฏิบัติ
การ   
- รายงาน
ควบคมุภายใน   
- สรุปรายงาน
การดำเนินงาน
ประจำปี 
- เข้าเล่ม
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
- วัสดุสิ้นเปลือง
งานข้อมูล
สารสนเทศ 
 

 
 
ครูพรพิมล 

 
 

ครูพรพิมล 
 

ครูพรพิมล 
 
ครูพรพิมล 

 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนา
งานธุรการ
โรงเรียน 
 

3,000    3,000 พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูพรพิมล  

3. กิจกรรมพัฒนา
งานอาคาร
สถานที่ 
2.1 กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองงาน
อาคารสถานที่ 
- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
2.2 งานจัด
สถานที่กิจกรรม
ของโรงเรียน 

99,582.69 
 
 
 
 
 
 

37,076.82 
 
 
 
 

 100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 199,582.69 
 
 
 
 

 
 
37,076.82 

 
 
 
 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูณัฐพล 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

- จัดซื้อ/จัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์จัด
สถานทีเ่วที 
2.3 งานพัฒนา
อาคารสถานที่ 
- จัดซื้อวัสดุซ่อม
บำรุงงานอาคาร
สถานที่ 

2,500 
 
 
 
 

60,005.87 
 

 
 
 
 
 

100,000 
 

2,500 
 
 
 
 

160,005.87 
 

4. กิจกรรม
สถานศึกษา
ปลอดภัย 

-  -  -  ครูณัฐพล 

5. กิจกรรมส่งเสริม
งาน
ประชาสัมพันธ์ 
5.1 จัดทำ
ข่าวสาร ความรู้ 
และผลการจัด
การศึกษา 
ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนทราบภาค
เรียนละ 2 ครั้ง  
ได้แก่ 
จุลสาร เว็บไซต์ 
facebook 
- จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
5.2 ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนร่วม
กิจกรรมกับ
ชุมชน 
ผู้ปกครอง

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูน้ำอ้อย 
 
 

ครนู้ำอ้อย 
ครูณัฐพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครแูละ
บุคลากร 
ทุกคน 

 
 
 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

นักเรียนตาม
โอกาสที่ควร 

   
 

6. กิจกรรมเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน
ตาม พรบ.
การศึกษาภาค
บังคับ 
4.1 รับสมัคร
นักเรียน  
- จัดทำเอกสาร
สมัครนักเรียน 
- จัดทำป้าย
ไวนีลรับสมัคร
นักเรียน 
4.2 สำรวจ
เกณฑ์เด็กเข้า
เรียนในเขต
พ้ืนทีบ่ริการ 

2,100 
 
 
 
 
 

300 
 

1,800 
 

   2,100 
 
 
 
 
 

300 
 

1,800 
 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูพรพิมล 
 
 
 
 

ครูพรพิมล 
 
 
 

 
 
 
ครสูิทธการย์ 

7. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ชุมชน
รวมใจพัฒนา
โรงเรียน 
5.1 กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรยีน 
- ค่าเช่าเก้าอ้ี 
5.2 กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 

 

   5,000 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 

 

พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูศิริภา 
 
 

 
ครศูิริภา 

 
 
 
 

 
ครูเจริญศรี 

 
 

8. กิจกรรมงาน
กิจการนักเรียน 
6.1 กิจกรรม
ส่งเสริม

500    500 พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูจิตรอารีย ์
 

ครจูิตรอารีย์ 
และคณะครู 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- กิจกรรม
เลือกตั้งสภา
นักเรยีน 
- กิจกรรมจิต
อาสา
ประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเวร
รับผิดชอบเขต
พ้ืนที่บริการ 
-  กิจกรรม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
- ประชุมสภา
นักเรียน 
* ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 114,682.69  100,000  214,682.69   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว      114,682.69       บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา           100,000     บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     -          บาท 

        รวม          214,682.69      บาท 
 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 ของเด็กในเขต
บริการเข้าเรียนครบทุกคน 

การสำรวจ แบบสำรวจ 
ทร. 14 

ครูพรพิมล 

โรงเรียนวัดรังสิตมีข้อมูล การสังเกต แบบสังเกต ครูพรพิมล 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

สารสนเทศที่เป็นระบบ และ
เป็นปัจจุบัน สะดวก ในการ
นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 ของครูและ
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนมี
ความเข้าใจโรงเรียนและให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็น
อย่างดี 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การประชุม 

แบบสังเกต
แบบสอบถาม 

รายงานการประชุม 

ครศูิริภา 

สภาพโรงเรียนอาคารเรียน 
ห้องเรียนปลอดภัยต่อ
นักเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต
แบบสอบถาม 

ครูณัฐพล 

มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่อำนวย
ความสะดวกให้กับนักเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต
แบบสอบถาม 

ครณูัฐพล 

ร้อยละ 80 ของนักเรยีนใช้
วิถีทางระบอบประชาธิปไตย
ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การรายงานผล
ปฏิบัติงาน 

แบบสังเกต
แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

ครจูติรอารีย์ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีความปลอดภัย ต่อนักเรียน  และนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่
มีประโยชน์ 

7.2 สภาพของบริเวณโรงเรียนและสภาพทั่วๆ ไป ปลอดภัย  สะอาดสวยงาม ปราศจากสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ ทำให้ครู และนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี 

7.3 ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียน  

7.4 ได้เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 7.5 เป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป 
 7.6 ชุมชนให้ความสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

7.7 โรงเรียนวัดรังสิตมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน สะดวกใน
การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา วางแผน กำหนดทิศทางความสำเร็จของการดำเนินงานใน
สถานศึกษา 

7.8  ประชากรที่อาศัยในเขตบริการ หมู่ 3, 4, 5 และหมู่ 7 ตำบลหลักหก ได้รับโอกาสทาง 
การศึกษา เขา้รับการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาครบทุกคน 



7.9  ประชากรย้ายถิ่น ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิการ มีโอกาสเท่าเทียมในการศึกษา 
     7.10 นักเรียนมีวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ทั้งในด้าน คารวะธรรม สามัคคีธรรม  

และปัญญาธรรม 
 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
        (นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน) 
                  คร ูคศ.3 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
         (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                 ครู คศ.3 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
     2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ 

ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  มาตราที่ 6 กำหนดไว้ว่า 
“ การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ” โรงเรียนวัดรังสิต ได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนิ นการให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง         
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ง ครู  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  โรงเรียนจึงได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ โดยมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างทั่วถึง 

2.2 เพ่ือช่วยชี้แนวทางท้ังด้านพฤติกรรมการศึกษาและอาชีพ 



 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
      รอ้ยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเสริมการจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน และสภาพการศึกษา  ครอบครัว บุคลิกภาพดีขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

๑. กิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
1.1  จัดเก็บ/
วิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล 
1.2  กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน 
1.3  กิจกรรม
ทุนการศึกษา 
1.4  กิจกรรม
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

500 
 

- -  500 
 

พ.ค. 64 
–  

มี.ค. 65 

ครูสิทธการย์ 
 
ครปูระจำชั้น 
 
 
ครสูิทธการย์ 
 
ครจูันจิรา 
 
ครจูันจิรา 
 

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

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                  -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น        -        บาท 

       รวม            500          บาท 
 
 
 
 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

การสำรวจ 
การสอบถาม 

แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

ครูสิทธการย์ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความประพฤติดี 

การสังเกต แบบสังเกต ครูสิทธการย์ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.๑  บุคลากรในโรงเรียนให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7.๒  นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนเช่นผลการเรียนดีขึ้น ความประพฤติดีขึ้น  
                 การใช้ภาษาในการสื่อสารดีขึ้น 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
     (นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี) 
                    คร ูคศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                  ครู คศ.3 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมึความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  อำพันแสง   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลทำให้วิถีการดำรงชีวิต
ของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
มากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความ
อบอุ่น ที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานทำให้ยากแก่การแก้ไขได้โดย
ฉับพลัน โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้นมารองรับ      เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนตระหนักในความรับผิดชอบ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
        ๒.2  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน สารเสพติดใน
โรงเรียน 

2.3  เพ่ือให้โรงเรียน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 



3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนรู้และเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด การพนัน และสื่อ 
ลามก 

3.1.2  นักเรียนทุกคนปลอดจากอบายมุข และสิ่งเสพติด 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงพิษภัย ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจน 

นำความรู้เรื่องพิษภัยของอบายมุขและสิ่งเสพติดไปแนะนำให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่น ๆ รวม   
๑. กิจกรรมต่อต้านยา

เสพติด 
- กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด 
- จัดทำเอกสาร
เผยแพร่ ให้ความรู้
เร่ืองโทษ พิษภัยของ
สิ่งเสพติด 

1,000    1,000 พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูณัฐพล 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การฝึกซ้อมกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

3,000    3,000 พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูน้ำอ้อย 
 

3. ประสานงานดา้นยา
เสพติดกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

-    - พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูณัฐพล 

รวมทั้งสิ้น 4,000    4,000   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว          4,000         บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา      -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)      -          บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     -         บาท 

        รวม          4,000             บาท 
 
 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
โรงเรียนให้ความสำคัญและ
ร่วมมือในการรณรงค์อย่างดี 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครูณัฐพล 

๒. โรงเรียนปลอดสารเสพติด  การสังเกต 
การรายงานผล 

แบบสังเกต 
แบบรายงาน 

ครูณัฐพล 

๓. ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
สามารถป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติดได้ 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครูณัฐพล 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ ร้อยละ  ๘๐ ของบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

7.๒ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงพิษภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
ตลอดจนนำความรู้เรื่องพิษภัยของอบายมุขและสิ่งเสพติดไปแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
       (นายณัฐพล  อำพันแสง) 
              ครู คศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                ครู คศ.3 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี  
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
           โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ โดย
ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีสุขภาพทั้งกายและใจและ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยไปสู่ชุมชน  ซ่ึงเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา   
คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรทางสาธารณสุขและองค์กรในชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยดี 
๒. เพ่ือให้บริการทางสุขภาพด้านต่างๆ แก่นักเรียน  เช่น การตรวจวัดสายตา  ทันตอนามัย  

  ตรวจสุขภาพ  ภูมิคุ้มกันโรค   ภาวะโภชนาการ  ฯลฯ 
๓. เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัย  โรงเรียนสะอาด  อากาศบริสุทธิ์ 
๔. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยไปสู่ชุมชน 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
    3.๑.1  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการทางด้านสุขภาพ 

อนามัย  
    3.1.2  เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ชุมชนโดยจัดทำแผ่นพับ ปีละ ๒ ครั้ง  
    3.1.3  ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยใน 

โรงเรียน 
 
 



๓.๒ เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และบุคลากรได้รับ 

การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
3.2.2 นักเรียนและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยจากแผ่นพับและ 

ป้ายนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

๑. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
-  กิจกรรมออก
กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย 
-  กิจกรรม
รณรงค์ต้านภัย
ไข้เลือดออก 
-  กิจกรรม
ประกันอุบัติภัย
นักเรียน 
-  กิจกรรมเฝ้า
ระวังภาวะ
โภชนาการ 
- กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
พยาบาลและ
จัดหาเวชภัณฑ์ยา 
-  กิจกรรมแปรง
ฟันหลังอาหาร
กลางวันอยา่งเปน็
ระบบ 
-    กิจกรรมให้
ภูมิคุ้มกันโรค 
-    กิจกรรมคัด
กรองแก้ไขความ
บกพร่องด้าน

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 64  
–  

มี.ค. 65 

ครูน้ำอ้อย 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
ครูจิตรอารีย์ 
 
 
ครูกนกทิพย์ 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
 
ครูประจำชั้น 
 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

สายตา 
-    กิจกรรมทันต 
อนามัยในช่อง
ปาก 
-  กิจกรรมตรวจ
สุขภาพอนามัย
โดยบุคลากร
ทางดา้น
สาธารณสุข 
-  กิจกรรมอบรม
ผู้นำนักเรียนฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมจัด
ป้ายนิเทศและ
แผ่นพับเผยแพร่
ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย 
-  การให้ยาเม็ด
ธาตุเหล็ก 

 
 
 
 

 
 

 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
ครูน้ำอ้อย 
 
 
 
 
ครูน้ำอ้อย 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - - - 20,000   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว            20,000    บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา                 -             บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                 -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น       -         บาท 

        รวม           20,000           บาท 
 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนมี
สุขภาพอนามัยดีและได้รับ
บริการด้านสุขภาพอนามัย 
 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครนู้ำอ้อย 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยสู่ชุมชน 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครนู้ำอ้อย 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพอนามัยดี ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบ 
ข่าวสารการดำเนินงานด้านอนามัยของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
       (นางสาวน้ำอ้อย  ชื่นยินดี) 
                 คร ูคศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                ครู คศ.3 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    โรงเรียนวิถพุีทธ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมึความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับอิทธิพลจากคำสอนของพุทธศาสนา จนเป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  แต่ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ละเลยที่จะประพฤติและปฏิบัติตาม
แนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานำ
ระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกระบวนการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดย
ผ่านการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยสถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ เด็กดี มีวินัย 
ใฝ่คุณธรรม และเอกลักษณ์ คือ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
      ๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 
      ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 



3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

              3.1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ  
              3.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้พัฒนาตนตามอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสูตร 
              ๓.1.3 ร้อยละ 9๐ ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์  และ
นำวิถีพุทธมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
              3.2.1  โรงเรียนมีการดำเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
              3.2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              ๓.2.3  การพัฒนานักเรียนเกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของครู  ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

๑. 1.1 ด้านกายภาพ 
- มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
- มีพระพุทธรูปบริเวณ
หน้าโรงเรียน 
- มีพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียน 
- จัดทำป้ายพุทธศาสน
สุภาษิต วาทธรรม  พระ
ราชดำรัส  ติดตาม
บริเวณต่างๆของ
โรงเรียน 
- มีความสะอาดร่มรื่น 
- มีห้องพระพุทธศาสนา 
หรือลานธรรม 
- ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า 
บุหรี่ ในโรงเรียน 100 
% 
1.2 ด้านกิจกรรมวัน
พระ  
- ใส่เสื้อสีขาวทุกคน 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 พ.ค. 64 
–  

มี.ค. 65 

ครูณัฏฐ์กันย์ 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

- ทำบญุ ใส่บาตร ฟัง
เทศน์ 
- รับประทานอาหาร
มังสวิรัติในมื้อกลางวัน 
- สวดมนต์แปล 
1.3 ด้านการเรียนการ
สอน 
-บริหารจิตเจริญปัญญา
ก่อนเข้าเรยีนเช้า-บ่ายทั้ง
นักเรียนและครู 
- การบูรณาการวิถีพุทธ
ทุกกลุ่มสาระและในวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา 
- ครูพานักเรียนทำ
โครงงานคุณธรรม
กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
- นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 
ครั้ง มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
- นักเรยีน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
1.4 ด้านพฤติกรรม ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียน 
- การรักษาศีล 5 
- ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบ
งาม 
- ก่อนรับประทานอาหาร
จะมีการพิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหารไม่ดัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรยีนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

ไม่หก ไม่เหลือ 
- ประหยัดออม ถนอมใช้
เงินและสิ่งของ 
-มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
1.5 ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ  
- ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียน 
- ไม่ดุด่านักเรียน 
- ชื่นชมคุณความดีหน้า
เสาธงทุกวัน 
- โฮมรูมเพ่ือสะท้อน
ความรู้สึก เช่น 
ความรู้สึกท่ีได้ทำความดี 
- นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร มีสมุดบันทึก
ความดี 
- นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร สอบได้ธรรมตรี
เป็นอย่างน้อย 
- บริหารจิต เจริญปัญญา 
ก่อนประชุมทุกครั้ง 
- มีพระมาสอนอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ 

2,000    2,000   

รวมทั้งสิ้น 2,000    2,000   
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว               2,000  บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)                    -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น          -      บาท 

        รวม           2,000         บาท 



๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละ 9๐ ของนักเรียน
ได้พัฒนาตนตามอัตลักษณ์
แล ะมี คุณ ลั กษ ณ ะอัน พึ ง
ประสงค ์

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครูณัฏฐ์กันย์ 

2. ร้อยละ 9๐ ของนักเรียน
และบุ คล ากรใน โรงเรี ยน 
ปฏิ บั ติ ตนตาม อัตลั กษณ์   
และนำวิถีพุทธมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

ครูณัฏฐ์กันย์ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.๑ นักเรียนมีความประพฤติดี 
7.๒ นักเรียนมีสมาธิ ผลการเรียนดี 
7.๓ นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม มีวินัยดีขึ้น 
7.๔ นักเรียนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต ชาวพุทธ ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
7.๕ นักเรียนนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
       (นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง) 
                 คร ูคศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                ครู คศ.3 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ  
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้   มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ เพ่ือให้เด็กนักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหา มีประสบการณ์  และเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
จริง  รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์พรรณไม้หายากในโรงเรียน จึง
มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน   ให้เป็นห้องเรียน
ธรรมชาติสำหรับนักเรียนเข้าไปสัมผัสความร่มรื่นและเรียนรู้ธรรมชาติของพืชและระบบนิเวศ ซึ่งจะ
นำไปสู่จิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักความหวงแหนและอนุรักษ์พันธ์พืชตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนองโครงการการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.2 เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในโรงเรียนวัดรังสิต   
2.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ให้กับครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ 
2.4 เพ่ือให้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนช่วยกันอนุรักษ์พันธ์พืช 
2.5 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน 
2.6 เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน 
2.7 เพ่ือการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับการบูรณาการกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ 



3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้จักพันธุ์ไม้ใน โรงเรียนวัดรังสิต   
3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  และนำมาใช้

ประกอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
3.1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรมีสถานที่พักผ่อน และต้นไม้  พันธุ์ไม้

ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
3.1.4 ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้รับการปลูกฝัง

จิตสำนึกให้หวงแหนและอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2. นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

1 1.1 กำหนดพื้นที่
ศึกษาพรรณไม้ใน
โรงเรียน 
1.2 สำรวจพรรณ
ไม้ในพื้นที่ศึกษาแต่
ละโซน 
1.3 ทำป้ายและ
ติดรหัสประจำ
ต้นไม ้
1.4 ทำแผนผงั
แสดงตำแหน่ง
พรรณไม้ 
1.5 นักเรียนศึกษา
พรรณไม้และเขียน
รายงานตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
1.6 ทำตัวอย่าง
พรรณไม้  (แห้ง , 
ดอง) 
1.7 รวบรวม

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
1,000 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 

 
3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 

ครูจิตรอารีย์ 
 
 

ครูจิตรอารีย์ 
ครูสุกฤตา 

 
ครูจิตรอารีย์ 
ครูพรพิมล 

ครูธิศชารัตน ์
ครูพงศกรณ์
ครูณัฐพล 

 
ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระ 

 
 
 

ครูพรพิมล 
ครูศิริภา 

ครูธิศชารัตน ์
คณะครู 



ที่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

พรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน
เพิ่มเติม 
1.8 มอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียน
แต่ละสายชัน้
รับผิดชอบการปลูก
และดูแลรักษา
พรรณไม้   

 
 
 

 
 
 

ครูประจำชัน้ 

รวมทั้งสิ้น 10,000    10,000   
 
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว        10,000        บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา      -                บาท 

เงินอุดหนุน(เรียนฟรี)               -   บาท 
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น     -           บาท 

        รวม        10,000            บาท 
 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักพันธุ์ไม้ใน โรงเรียนวัด
รังสิต   

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ ครูผู้สอน 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีสถานที่พักผ่อน และต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสำรวจ 
แบบสังเกต 

ครจูติรอารีย์ 

3.  ร้อยละ 80 ของครู 
นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชน ได้รับปลูกฝัง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การสอบถาม แบบสอบถาม ครจูิตรอารีย์ 

4. สถานศึกษามี การสอบถาม แบบสอบถาม ครจูิตรอารีย์ 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

สภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างถาวรและมีคุณภาพ  
โรงเรียนน่าอยู่เชิดชูท้องถิ่นและชุมชนทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้โดยทั่วถึงและคุ้มค่า เป็นแหล่งบริการ
แก่นักเรียนครูผู้ปกครอง  เกิดความภูมิใจในสถานศึกษาผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเนื่องจาก
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 
 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ) 
              ครู คศ.3 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
                  ครู คศ.3 
 
 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ    อาหารกลางวันระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมมือ

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

นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์   
ระยะเวลาดำเนินงาน     เมษายน ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 อาหารและน้ำดื่มนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ระดับปฐมวัย     และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตที่มีความต้องการสารอาหารครบ
ทุกหมู่ ทำให้นักเรียนมีสติปัญญา   ที่เฉลียวฉลาด ถ้านักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ น้ำดื่ม
ทีส่ะอาด สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารที่มีความสะอาดจะทำให้นักเรียนมีร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลจำนวนนักเรียนด้านภาวะโภชนาการและข้อมูลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 

 ๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ยากจนและขาดแคลนได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเจริญเตบิโต มีน้ำหนัก
และส่วนสูงได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารสุข 
 ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย  
 ๒.๕  เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารและทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่สะอาด 

๒.๖  เพื่อให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 
 



3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
      3.1.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้ 

รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบห้าหมู่  
      3.1.๒  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
      ๓.1.3  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีน้ำหนัก และส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
      3.1.๔  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับดื่มน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ น้ำดื่มที่สะอาด สถานที่ประกอบอาหาร  

สถานที่รับประทานอาหารมีบรรยากาศที่ดี และสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ที่ถูกสุขอนามัย 
จะทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโต
ของนักเรียนต่อไป 

 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

1 บริการอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียน
จัดบริการอาหาร
กลางวันโดยให้
แม่ค้าจัดอาหารมา
จำหน่ายใน
โรงเรียน มีครู
ควบคุมด้าน
ปริมาณ คุณภาพ
อาหาร 

   เงิน
สนับสนนุ

จากเทศบาล
ตำบล 
หลักหก 

 พ.ค. 63 
–  

มี.ค. 64 

ครูกนกทิพย์ 

2 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

   เงิน
สนับสนนุ

จากเทศบาล
ตำบล 
หลักหก 

 พ.ค. 63 
–  

มี.ค. 64 

ครูบุษยา 

2 2.1 บริการน้ำดื่ม
สะอาดถูก
สุขอนามัย 

8,000 
 
 

   8,000 
 

พ.ค. 63 
–  

มี.ค. 64 

ครูอำไพรวรรณ 



ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ / จำนวนเงิน (บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อื่นๆ รวม 

- จัดซื้อไส้กรองน้ำ 
และ สารกรองนำ้
คาร์บอนและเรซิน 
- จัดซื้อเคร่ืองกรอง
น้ำ 

 

รวม 8,000    8,000   
๕. งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินอุดหนุนรายหัว          8,000  บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา           -           บาท 

เงินอุดหนุน (เรียนฟรี)                    -   บาท 
        รวม           8,000         บาท 
 
๖.  การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับ
บริการโครงการอาหารกลางวัน 

ตรวจสอบ 
สำรวจ 

รายงานตรวจสอบ 
แบบสำรวจ 

ครอูำไพรวรรณ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจสอบ 
สำรวจ 

รายงานตรวจสอบ 
แบบสำรวจ 

 

ครูอำไพรวรรณ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันและน้ำดื่มที่มี
คุณภาพสะอาดถูกสุขอนามัย 

7.๒ นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 
ลงชื่อ                     เจ้าของโครงการ     
  (นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์) 
              ครู คศ.1 

ลงชื่อ                                  งานแผนงาน 
        (นางสาวพรพิมล   ผึ่งกัน) 
               ครู คศ.3 
 

                                ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางเสาวนีย์   ดาบทอง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
 



ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

................................................................................ 
 โรงเรียนวัดรังสิตได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดแนวทางในการกำกับ 
ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 ๑. การกำกับติดตาม 

  ๑.๑ จัดทำรูปแบบการกำกับ  ติดตามงาน 
  ๑.๒ จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
  ๑.๓ กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ๒.๒  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  ๒.๓  ดำเนินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายก่อนดำเนินโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ระหว่างดำเนิน

โครงการ เพ่ือดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การกำกับ 
ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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วงจรสู่ความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
  การตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ 
 
 

 
 
 
๓. การตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่ชี้วัดคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

3.๑ การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
  เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศในการ 

ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำ
เป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนดำเนินการ  ระหว่างดำเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

3.๒ การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง 

หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบ
ว่างาน/โครงการ ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันปรับปรุง 

ร่วมกันตรวจสอบ 
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โรงเรียนวัดรังสิตได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
๔. การรายงานผล 

เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 
 โรงเรียนวัดรังสิตได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน    /โครงการ ดังนี้ 

 ๑ รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

 ๒. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒  ระยะ  คือ ระยะที่ ๑ เดือน ๑๐  ตุลาคม 
ระยะที่ ๒ เดือน ๓๑ มีนาคม 

 ๓. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
    3.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
    3.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
    ๓.3 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จดุด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยผูมี้ส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

หลงั 

ด าเนินการ 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 






