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  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของโรงเรียนวัดถนกนะเพรำ จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็น 
กรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม  
พันธกิจเป้ำประสงค์ กลยุทธ์และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยทบทวนงำน/
โครงกำรและผลกำรด ำเนินงำน ควำมส ำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจำกนั้นยังค ำนึงถึงควำมเช่ือมโยงกับนโยบำย
รัฐบำลด้ำนกำรศึกษำยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 นอกจำกนั้นยัง
ค ำนึงถึงภำรกิจหลักท่ีจะต้องเร่งด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเน้นสำระส ำคัญของคุณภำพและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
เพื่อให้กำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติเป็นไปเพื่อพัฒนำคุณภำพคนไทยและสังคมไทยอย่ำงยั่งยืนแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ฉบับนี้เกิดจำกกำรระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยงำน และบุคลำกรทุกคน 
คำดหวังว่ำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้จะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนตำขุนอย่ำงเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

   

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
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            ส่วนที่ 1 สภาพการจดัการศกึษา 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  
 1.1 ช่ือโรงเรียน วัดถนนกะเพรำ  ต้ังอยู่  หมู่ 4 ต ำบล เนินฆ้อ อ ำเภอ แกลง จังหวัดระยอง  
รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์  038 - 697125  สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2   

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6   
1.3 พื้นท่ีบริกำร 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 9 ต ำบล เนินฆ้อ อ ำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง  
 1.4 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ เดิมช่ือ โรงเรียนบ้ำนถนนกะเพรำ  เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2481  นำงจ๊ิด 

เจริญรื่น ได้บริจำคท่ีดินจ ำนวน 5 ไร่ 80 ตำรำงวำ ให้สร้ำงอำคำรเรียนหลังแรก และสร้ำงเสร็จส้ินเมื่อ                           
วันท่ี 15 พฤษภำคม 2482  ต่อมำในปี 2527 ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุ เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งำน 92 ตำรำง
วำ  อำคำรเรียนหลังแรกเป็นอำคำรช่ัวครำว ขนำด 7 x 3 ตำรำงวำ เสำไม้เหลำชะโอน พื้นไม้ยำงแดง หลังคำมุง
จำกฝำไม้ระก ำ ใช้งำนมำเป็นเวลำ 18 ปี มีสภำพช ำรุด จึงได้สร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่ แบบ ป.1 พิเศษ เมื่อวันท่ี 
16 มีนำคม 2501  
 ปี 2512 สร้ำงส้วมซึมหลังแรกด้วยเงินบริจำค   
 ปี 2521-2526 ได้สร้ำงรั้วโรงเรียนด้วยอิฐบล็อก  
 ปี 2522 ได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียน แบบ 017 ขนำด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง และในปี 2525 ได้ต่อเติม ช้ัน
ล่ำง อีกจ ำนวน 4 ห้อง 
 ปี 2526 ได้รื้อถอนอำคำร ป.1 พิเศษ เพรำะช ำรุดทรุดโทรม และน ำวัสดุท่ีใช้ได้ ไปสร้ำง อำคำรห้องสมุด 
ขนำด 10 x 20 ตำรำงเมตร  ในปีเดียวกันได้ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ขนำด 10 x 20 
ตำรำงเมตร  
 วันท่ี 30 กันยำยน  2533 นำยธวัชชัย  อุ่ยพำนิช  อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนบ้ำนเขำลอย  ได้ย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 วันท่ี 8 สิงหำคม 2537 นำยวิทยำ  พิสุทธิทรัพย์  อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนบ้ำนเขำน้อย ได้ย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่แทน เนื่องจำก นำยธวัชชัย อุ่ยพำนิช ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกำรประถมศึกษำ                  
กิ่งอ ำเภอเขำชะเมำ 
 วันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2555 นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง  ได้มำเข้ำรับต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                 
วัดถนนกะเพรำ จนถึงปัจจุบัน 
 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ช่ือ  นำงสำวปวีณำ  พุ่มพวง  อำยุ 40 ปี 
วุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท  กำรศึกษำมหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  29  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555  
โทรศัพท์ 093-3244295  e-mail : paweena6155@gmail.com 

  

mailto:paweena6155@gmail.com
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3.ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)                             
 

3.1 จ ำนวนบุคลำกร    

 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีกำรศึกษำ 2562 1 6 1 1 1 
 

 
 

      3.2 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ ำนวน 7 3 0 
 

 
     3.3 รำยละเอียดครูและบุคลำกรสำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
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ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เจ้ำหน้ำท่ีอ่ืนๆ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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ท่ี 
ประเภทบุคลำกร 

ช่ือ-สกุล 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
วิชำเอก ภำระงำนสอน 

(ชม./สัปดำห์) ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

1 นำงสำวปวีณำ  พุ่มพวง -  - -  บริหำรกำรศึกษำ 5 

2 นำงสำวศรัญญำ งำมสม -  -  - คอมพิวเตอร์ 22 

3 นำยพิชิตพล  ทำระขจัด  - -  - พลศึกษำ 26 

4 นำงสำวณัฏฐิกำ สมัยมงคล -  - -  
เทคโนโลยีกำรบรรจุ/

วิทยำศำสตร์ศึกษำ 
23 

5 นำงสำวอำรียำ กุลกั้ง -  -  - สังคมศึกษำ 21 

6 นำงกฤษติกำ  ถวิลค ำ -  -  - ภำษำไทย 22 

7 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ -  -  - คณิตศำสตร์ 21 

 ครูอัตรำจ้ำง        

1 นำงสำวกรแก้ว  แม่นหมำย -  -  - ปฐมวัย 25 

 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  

1 นำยสนั่น  ศิริชนม์  - -  - ภำษำไทย 14 

 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร        

1 นำงรดำ  มุกดำสนิท -  - -  บริหำรกำรศึกษำ - 

        รวม 2 8 - 7 3   
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2562  ดังนี้  
 1)  จ ำนวนนักเรียน  124 คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2562 ) 
 2)  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนก ตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.1 4 1 5 

อ.2 3 8 11 

รวมอนุบาล 7 9 16 

ป.1 5 9 14 

ป.2 9 3 12 

ป.3 11 11 22 

ป.4 13 9 22 

ป.5 20 6 26 

ป.6 8 4 12 

รวมประถมศึกษา 66 42 108 

รวมทั้งหมด 73 51 124 
 

3) มีผู้เรียนท่ีมีควำมบกพร่องเรียนร่วม   19  คน 
4) มีผู้เรียนท่ีมีภำวะทุพโภชนำกำร   4   คน 
5) มีผู้เรียนปัญญำเลิศ       -       คน 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
 

 
6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 6.1 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ระดับประถมศึกษำปีท่ี 3  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้ำนภำษำ 48.88 61.16 53.18 

ด้ำนค ำนวณ 41.26 55.77 47.19 

ด้ำนเหตุผล 46.03 55.16 48.07 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 45.39 57.37 49.48 
  

61.90

58.23

65.09

69.70

67.24

87.64

86.98

87.37

56.43

71.18

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
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 6.2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559-2561 

 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ประจ าปีการศึกษา 2561
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล รวมเฉลี่ย
ปี กศ. 2559 59.36 39.68 56.19 51.74
ปี กศ. 2560 61 32.28 50.85 48.04
ปี กศ. 2561 48.88 41.26 46.03 45.39
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 7.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 56.97 32.22 45.89 34.72 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 59.21 40.24 42.39 43.64 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ง 7.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559-2561 
 

 

 
 
 
  

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ปี กศ. 2559 49.81 50.56 44.72 36.11 45.30
ปี กศ. 2560 42.90 31.00 38.40 32.50 36.20
ปี กศ. 2561 56.97 32.22 45.89 34.72 42.45
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559 - 2561

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561
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8. ข้อมูลด้านชุมชน 

 
  โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ ต้ังอยู่หมู่ 4 ต ำบลเนินฆ้อ  อ ำเภอแกลง  จังหวัดระยอง สภำพท่ีต้ังใกล้ทะเล  
กำรคมนำคมสะดวก  มีทัศนียภำพสวยงำม   ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรประมง เช่น เล้ียงกุ้ง  
กำรหำหอย หำปู และประอำชีพค้ำขำยและรับจ้ำงท่ัวไป 
         ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักท่ัวไป  คือ ประเพณี
วันสงกรำนต์  และงำนเทศกำลท่ีส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ ประถมศึกษำปีท่ี  4 
         ร้อยละ    70   ประกอบอำชีพ ประมง 
         ร้อยละ    99   นับถือศำสนำพุทธ 
         ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉล่ียต่อปี  60,000  บำท 
 

            โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ข้อจ ำกัดของโรงเรียน  

-  ด้วยสภำพท่ีต้ังของโรงเรียนใกล้ทะเล  ผู้ปกครองจึงมีอำชีพประมง  และรับจ้ำงเป็นส่วนใหญ่  
ผู้ปกครองท่ีมีอำชีพรับจ้ำงส่วนใหญ่มักเป็นชำวกัมพูชำท่ีมำรับจ้ำงในฟำร์มเล้ียงกุ้ง  มักมีกำรโยกย้ำยกับประเทศ
เดิมบ่อยครั้ง   
  โอกำสของโรงเรียน  

– โรงเรียนมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีคณะอนุกรรมกำรสถำนศึกษำ และมีชุมชนท่ีเข้มแข็งให้ควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำและจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดียิ่ง 

 
9. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

                

 แสดงจ านวนอาคารเรียน  และอาคารประกอบ 
ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

อำคำรเรียน 
อำคำรอเนกประสงค์ 

สุขำ 
สนำมฟุตบอล 

สนำมวอลเลย์บอล 
สนำมเด็กเล่น 

อำคำรห้องสมุด 
อำคำรห้องเก็บส่ืออุปกรณ์กำรเรียนรู้ 

อำคำรห้องดนตรีไทย 
ร้ำนใบกะเพรำเบเกอรี่ 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

หลัง 
หลัง 
หลัง 
สนำม 
สนำม 
สนำม 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 

  
 
 



12 
 

  แสดงจ านวนห้องเรียน  และห้องพิเศษ 

ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน  (ห้อง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ห้องเรียน 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องธุรกำร  
ห้องประชุม 
ห้องครัวนักเรียน 
ห้องดนตรี 
ห้องธรรมมะ 
ห้อง STEM 
ห้องพยำบำล 
ห้องสมุด 

8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
10. ข้อมูลชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ 

 

10.1 วิทยำกรภำยนอก 
 

ท่ี ช่ือ  สกุล วิชำท่ีสอน ช้ัน 
1 พระครูธรรมสำรโสภิต พุทธศำสนำ ป.1 -  ป.6 
2 พระปลัดธนำวุฒิ ชุติวณฺโณ พุทธศำสนำ ป.1 -  ป.6 
3 พระปลัดสมปอง  จิตฺตส วโร พุทธศำสนำ ป.1 -  ป.6 
4 นำยอ ำพล  บุญแผง เกษตรกรรม ป.4 -  ป.6 
5 นำยสุชำติ  งำมสม กีฬำ ป.4 -  ป.6 
6 นำงปรำณี  ประคอง กำรประกอบอำหำร ป.1 -  ป.6 
7 ร.ต.ท.พงษ์สวัสด์ิ กุณโฮง กำรต่อต้ำนยำเสพติด ป.4 - ป.5 

 
 
10.2 ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

 ท่ี ชื่อ  สกุล วิชาที่สอน ชั้น 
1 นำงหวำนใจ  งำมสม กำรท ำปลำเค็ม ป.4 - ป.6 
2 นำยอัครพล  พรหมรักษำ ดนตรีไทย ป.4 - ป.6 
3 นำงสำวมำริษำ  สมคะเน กลองยำว ป.4 - ป.6 
4 นำงหวำนใจ  งำมสม กำรท ำกะปิ ป.4 - ป.6 
5 นำงชูศรี  ม่วงสุข กำรท ำน้ ำปลำ ป.4 - ป.6 
6 
7 

นำยปัญญำ  รุจิวงศ์ 
นำงสำวยุวรัตน์ ขำวล ำเลิศ 

กำรแกะป ู
เบกอรี่ 

ป.4 - ป.6 
ป.4 - ป.6 
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10.3 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  

 
1) จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ห้องสมุด สวนเกษตร โรงอาหาร

สนามเด็กเล่น ห้อง STEM ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องธรรมมะ ห้องดนตรีไทย โรงเห็ด

โรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ ร้านค้าสหกรณ์ ร้านใบกะเพราเบเกอรี่

ธนาคารโรงเรียน ครัวนักเรียน
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2) จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

วัดถนนกะเพรำ แหล่งท ำน้ ำปลำ

ป่ำชำยเลน สถำนีอนำมัย

มณฑปเนินฆ้อ ฟำร์มกุ้ง

ท้องนำ อนุสำวรีย์สุนทรภู่

บ้ำนปลำ ธนำคำร ปู สะพำนรักษ์แสม

วัดเนินฆ้อ เทศบำลต ำบลเนินฆ้อ

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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11. โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา พุทธศักราช  2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รำยวิชำพื้นฐำน (นับชั่วโมงเรียน)       
ภำษำไทย 160 160 160 120 120 120 

คณิตศำสตร ์ 160 160 160 120 120 120 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภำษำต่ำงประเทศ 120 120 120 80 80 80 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ท้องถิ่นสำกล)* 120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษำและพลศึกษำ (สุขกำย  สบำยใจ) 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ (นวัตศิลป์) 80 80 80 120 120 120 

กำรงำนอำชีพ (ธุรกิจสรำ้งสรรค์) 120 120 120 160 160 160 

รำยวิชำพื้นฐำน (น ำชั่วโมงเรียนไปบูรณำกำรกับวิชำอื่น)       
ภำษำไทย** 40 40 40 40 40 40 

คณิตศำสตร์*** 40 40 40 40 40 40 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี**** 40 40 40 40 40 40 

ภำษำต่ำงประเทศ***** 80 80 80 80 80 80 

รวมวิชำพื้นฐำน 880 880 880 880 880 880 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน       
- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 40 40 40 40 40 

- ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์****** 10 10 10 10 10 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวม 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

* หมำยถึง วชิำสังคมศึกษำ + ประวัติศำสตร์ + ป้องกันกำรทจุริต       
** หมำยถึง น ำไปบูรณำกำรกับวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม       
***หมำยถึง น ำไปบูรณำกำรกับวิชำกำรงำนอำชีพ       
**** หมำยถึง น ำไปบูรณำกำรกับวิชำกำรงำนอำชีพ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สุข
ศึกษำและพลศึกษำ และศลิปะ        
***** หมำยถึง น ำไปบูรณำกำรกับวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และศิลปะ       
****** หมำยถึง น ำไปบูรณำกำรกับกิจกรรมนักเรียน       
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12. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 
รายการ รายได้ 

(บาท) 
งบประมาณ รายจ่าย 

(บาท) 

1. เงินงบประมาณ (รายหัว)      

    - ระดับก่อนประถมศึกษา  

    - ระดับประถม 

 

27,200 

228,000 

 

งบด ำเนินกำร งบบุคลำกร งบลงทุน 

งบด ำเนินกำร งบบุคลำกร งบลงทุน 

 

27,200 

228,000 

2. เงินปัจจัยพื้นฐาน 31,500 งบด ำเนินกำร 31,500 

3.เงินอาหารกลางวันจาก
เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

511,280 งบด ำเนินกำร 511,280 

รวม 797,980 รวม 797,980 

 
13. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 
ผลงานของโรงเรียน 

 รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ ประจ ำปี 2561 
 รำงวัลดีเด่น สถำนศึกษำปลอดภัย และสุขอนำมัยดี ประจ ำปี 2561 โดยส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน จังหวัดระยอง 
 
ผลงานของครู  

 นำยพิชิตพล  ทำระขจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 4 กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่อง
ร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2561  
 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 4 กิจกรรม กำรแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำยพิชิตพล  ทำระขจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงกฤษติกำ  ถวิลค ำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนอำชีพ ป.
4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนอำชีพ 
ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวอำรียำ  กุลกั้ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมมำรยำทงำมอย่ำง
ไทย (เรียนรวม) งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวพิชชำวดี ฤำชำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมมำรยำทงำมอย่ำง
ไทย (เรียนรวม) งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำน
คณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีฯ ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงกฤษติกำ  ถวิลค ำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำน
คณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีฯ ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวศรัญญำ  งำมสม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 6 กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิค  ป.1-3งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวรดำ มุกดำสนิท ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 6 กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิค  ป.1-3งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวรมณียำ บุญยิ่งเหลือ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 8 กิจกรรมวำดภำพ
ระบำยสี ป.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวรมณียำ บุญยิ่งเหลือ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 9 กิจกรรมศิลป์
สร้ำงสรรค์ ป.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวพิชชำวดี ฤำชำครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 12 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ 
กระดำษ งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวดวงนภำ เวชแพทย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 12 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ 
กระดำษ งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 นำงสำวณัฏฐิกำ  สมัยงคล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันโครงงำน
วันสุนทรภู่ งำนวันสุนทรภู่ ประจ ำปี 2561 
 นำงสำวมนัสวี  สรรเสริญ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันโครงงำนวนั
สุนทรภู่ งำนวันสุนทรภู่ ประจ ำปี 2561 
  
  



18 
 

ผลงานของนักเรียน 
 ด.ช.พุฒิพงศ์ บุญกอง ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช.วศิน รุจิวงศ์  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทำง
อัตรำร่อน ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.ปฏิพร จันทสิทธิ์ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนอำชีพ ป.4-6 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.ปำริชำติ จันทร์หอม ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนอำชีพ ป.4-6 งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช.ธีรพงศ์  ทองดี ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนอำชีพ ป.4-6 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.สขิลำ  รัตนวิจิตร ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมมำรยำทงำมอย่ำงไทย (เรียนรวม) 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช.สุมิตร  มั่งค่ัง ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมมำรยำทงำมอย่ำงไทย (เรียนรวม) งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช.ภรำดร แซ่ตัน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำง
ทฤษฎีฯ ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.ฐิตำภำ สัตย์อุดม ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำง
ทฤษฎีฯ ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.อำรยำ พรมเลิศได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 2 กิจกรรมโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำง
ทฤษฎีฯ ป.4-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ด.ช.สุทักษ์ บุญช่วย   
 ด.ญ.ศำตนันท์ สุมังคะละ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 6 กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิค  ป.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช.สุทักษ์ บุญช่วย  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ล ำดับท่ี 6 กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิค  ป.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
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 ด.ญ. โต๊ด แต้ม ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 8 กิจกรรมวำดภำพระบำยสี ป.1-3 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ         
ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ. ดี เคือน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 8 กิจกรรมวำดภำพระบำยสี ป.1-3 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ          
ปีกำรศึกษำ 2561  
 ด.ญ.ตุลำ ฮำน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 12 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดำษ งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ         
ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ญ.พิชชำภำ เจริญรื่น ได้รับรำงวัลเหรียญเงนิ ล ำดับท่ี 12 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดำษ งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ         
ปีกำรศึกษำ 2561 
 ด.ช. ธันวำ  ช่ืน ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ล ำดับท่ี 12 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดำษ งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ        
ปีกำรศึกษำ 2561 
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             ส่วนที ่2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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           ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
 

ผลจำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก และภำยในโรงเรียนวัดถนนกะเพรำพบว่ำ ปัจจัยภำยนอก     
มีโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค เนื่องจำกโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ต้ังอยู่ในชนบทท่ีมีประชำกร
ในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีโอกำสบริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงท่ัวถึงมำกขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำน้อย แต่ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ สนับสนุนให้เด็กในท้องถิ่นได้รับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้นอย่ำง
ท่ัวถึง ประชำกรในท้องถิ่นท่ีอยู่ในบริเวณเขตบริกำรของโรงเรียนประกอบอำชีพประมงและรับจ้ำง จึงมีรำยได้
น้อย ไม่มีก ำลังทรัพย์เพียงพอท่ีจะให้กำรสนับสนุนโรงเรียน  
 
วิสัยทัศน์   

โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  เป็นโรงเรียนคุณภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนำ
ผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ตำมรอยศำสตร์พระรำชำ 
 

 
อัตลักษณ์ 
 รักกำรเรียนรู้  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
เอกลักษณ์ 

โครงงำนเด่น  เน้นอำชีพ  ห้องเรียนบูรณำกำร 
 

จุดเน้น 
โรงเรียนสร้ำงสรรค์นวัตกรน้อยสู่สำกล ( Creative Glocal Innovator School ) 

 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรฐำนสำกล มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิต

ท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อสนองต่อควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ให้ผู้เรียนมีควำมรู้

ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนสำกล  สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรอย่ำงยั่งยืน 
4. พัฒนำส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  เพื่อพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
5. จัดกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลท่ีหลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพ  เอื้อต่อกำร

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
6. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบตำมหลักธรรมำภิบำล 
7. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
8. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้ำงภำคีเครือข่ำย  เพื่อสนับสนุน

กำรจัดกำรศึกษำ 
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เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนเห็นคุณค่ำของกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. นักเรียนมีทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
4. นักเรียนมีทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
6. นักเรียนมีสมรรถนะ คนไทยอยู่ดีมีสุข (ทักษะอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำร) และ คนไทย 

สำมำรถสูง (ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม) 
7. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักเรียนได้เต็มศักยภำพ 
8. โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถขับเคล่ือนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นสำกลได้ 

 
ยุทธศาสตร์ 
 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 
2563 จ ำนวน  3  ยุทธศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 93 มีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเอง 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำง
อำรมณ์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน 
และแสวงหำควำมรู้ 

2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 93 มีพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

 

3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 93  พัฒนำกำร
ด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็น  
สมำซิกที่ดีของสังคม 

 

4. เด็กปฐมวัยร้อยละ 83  มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะ
กำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 

 

5. ผู้เรียนร้อยละ 63 มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำร
คิดค ำนวณ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม อ่ำน เขียน เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม นักคิดตัวน้อย 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม นวัตกรน้อย 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เด็ก ถ.พ.ก้ำวสู่ยุค IT 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อำชีพ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม วิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรม สุขกำยสบำยใจ 

6. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี 
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ 

 

7. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม 
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8. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

  

9. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

10.ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมรู้  ทักษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

 

11. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด 

 

12. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีควำมภูมิใจใน
ท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

 

13. ผู้เรียนร้อยละ 93 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

 

14. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสังคม 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้อง กับ
บริบทของโรงเรียนระดับคุณภำพยอด
เย่ียม 

 โครงการบริหารแบบมีส่วนรว่มโดยรปูแบบ 
KAPRAO Model 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู้   
(K-Knowledge management) 
กิจกรรมที่ 2 กำรทบทวนหลังกิจกรรม  (A-
After Action Review)   
กิจกรรมที่ 3 กำรมีส่วนร่วม  
(P-Participation) 
กิจกรรมที่ 4 ควำมรับผิดชอบ  
(R-Responsibility) 
กิจกรรมที่ 5 กำรลงมือกระท ำแบบมีพลัง 
ทัศนคติและกำรเห็นคุณค่ำ  
(A-Active and Attitude)   
กิจกรรมที่ 6 กำรจัดองค์กร  
(O - Organizing) 

2.โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

4.โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และ
เพียงพอระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

5.โรงเรียนให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือ 
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ระดับ
คุณภำพยอดเย่ียม 

 

6.โรงเรียนมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิด
โอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

7.โรงเรียนมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน
ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 
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8.โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำระดับคุณภำพ
ยอดเย่ียม 

  

9.โรงเรียนด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำยระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

10.โรงเรียนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพระดับ
คุณภำพยอดเย่ียม 

 

11.โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ กำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพระดับคุณภำพ
ยอดเย่ียม 

 

12.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร 
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับ
คุณภำพยอดเย่ียม 

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. ครรู้อยละ 93 จัดประสบกำรณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน 
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประสบกำรณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล
เต็มศักยภำพ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์
และพัฒนำเด็ก 

 

2.ครรู้อยละ 93 สร้ำงโอกำสให้เด็ก
ได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 

 

3.ครรู้อยละ 93 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ท่ี
เหมำะสมกับวัย 

 

4.ครรู้อยละ 93 ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตำมสภำพจริงและน ำผล กำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

 

5. ครรู้อยละ 83 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ 
สำมำรถน่ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ 6.ครูร้อยละ 83 ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ 
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7.ครรู้อยละ 93 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนเซิงบวก 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมใชส้ื่อ และเทคโน
ดลยีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมกำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ   
 

8. ครรู้อยละ 93 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน่ำ
ผล มำพัฒนำผู้เรียน 

 

9.ครรู้อยละ 83 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้
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             ส่วนที่ 4 สรุปงบประมาณ ตามแผนงาน โครงการ  
 
   

งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุท่ัวไป  รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) จัดสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน
กำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2540    
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ. ศ. 2545 

 
อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

1. ระดับก่อนประถมศึกษำ คนละ    1,700    บำท/หัว (ภำคเรียนละ  850  บำท) 
2. ระดับประถมศึกษำ  คนละ    1,900    บำท/หัว (ภำคเรียนละ  950   บำท) 

 
งบประมาณปี 2562  ที่ได้รับจัดสรร 
 - นักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษำ  16 คน × 1,700 บำท  =    27,200  บำท 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษำ 108 คน × 1,900 บำท  =  205,200  บำท 
        รวมงบประมาณทั้งสิ้น    212,400  บาท 

 
แนวทางการใช้งบประมาณ 
  1. ค่ำสำธำรณูปโภค 50% เป็นเงิน    106,200   บำท    

2. งบด้ำนวิชำกำร 35 % เป็นเงิน     74,340  บำท 
 2. งบด้ำนบริหำร  10 % เป็นเงิน     21,240 บำท 
 3. งบด้ำนบุคคล   5% เป็นเงิน     10,620  บำท 
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รายละเอียดแผน 

 
สาระส าคัญของแผน 
 
 โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ  ก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จโครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ บทบำท วิธีกำร และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมำณรวม
ท้ังส้ิน  106,200 บำท โดยจ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
มฐ.

การศึกษา
ปฐมวัย 

มฐ.
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 74,340 7,340 67,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำร 21,240 3,240 18,000 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

10,620 1,620 9,000 

รวมทั้งสิ้น 106,200 12,200 94,000 

  

 
 

แผนงาน / งาน / โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการระดับปฐมวัย   
   1.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพของเด็ก(วิชำกำร) 7,340 ครูมนัสวี 
   2. โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model (บริหำรท่ัวไป) 3,240 ผอ.ปวีณำ 
   3. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ(บุคคล) 1,620 ครูมนัสวี 

รวม 12,200  

2. โครงการระดับประถมศึกษา   

   1.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน(วิชำกำร) 67,000 ครูอำรียำ 
   2.  โครงกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ KAPRAO Model (บริหำร
ท่ัวไป) 

18,000 ผอ.ปวีณำ 

   3.  โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ(บุคคล) 9,000 ครูพรรณรำย    

รวม 94,000  

รวมทั้งสิ้น 106,200  
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เป้าหมายระดับปฐมวัย  

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 63 64 65 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

 
93 

 

 
96 
 

 
99 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเอง 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำง
อำรมณ์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคม 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน 
และแสวงหำควำมรู้ 

 
 
 

นำงสำวมนัสวี  
สรรเสริญ 1.2  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ

แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 

93 
 

 
96 
 

 
99 
 

1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเอง และ
เป็น  สมำซิกที่ดีของสังคม 

 
93 

 

 
96 
 

 
99 
 

1.4 มีพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 

83 
 

86 
 

89 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
สอดคล้อง กับบริบทของ 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการบริหารแบบมีส่วนรว่มโดยรปูแบบ 
KAPRAO Model 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู้   
(K-Knowledge management) 
กิจกรรมที่ 2 กำรทบทวนหลังกิจกรรม  (A-After 
Action Review)   
กิจกรรมที่ 3 กำรมีส่วนร่วม  
(P-Participation) 
กิจกรรมที่ 4 ควำมรับผิดชอบ  
(R-Responsibility) 
กิจกรรมที่ 5 กำรลงมือกระท ำแบบมีพลัง 
ทัศนคติและกำรเห็นคุณค่ำ  
(A-Active and Attitude)   
กิจกรรมที่ 6 กำรจัดองค์กร  
(O - Organizing) 

ผอ.ปวีณำ   
พุ่มพวง 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำร
เรียนรู้เพื่อ สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 มี ร ะบบบ ริห ำ รคุณภำพที่ เ ปิ ด โอกำส ให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร
ทุกด้ำน อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

 
93 
 

 
96 
 

 
99 
 

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำ
เด็ก 
 

นำงสำวมนัสวี  
สรรเสริญ 

3.2  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น
และ ปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

 
93 
 

 
96 
 

 
99 
 

3.3  จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ที่เหมำะสมกับวัย 

 
93 
 

 
96 
 

 
99 
 

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผล 
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

 
93 
 

 
96 
 

 
99 
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ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับประถมศึกษา 
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

61 62 63 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม อ่ำน เขียน เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม นักคิดตัวน้อย 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม นวัตกรน้อย 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เด็ก ถ.พ.ก้ำวสู่ยุค IT 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อำชีพ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม วิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรม สุขกำยสบำยใจ 
 

นำงสำวอำรียำ 
กุลกั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

63 66 69 

1. ผู้เรียน มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – เขียน 
และสื่อสำรวิชำภำษำไทย ในระดับดีข้ึนไป 

73 76 79 

2. ผู้เรียน มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณใน
วิชำคณิตศำสตร์ในระดับดีข้ึนไป 

53 56 59 

2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิด
อย่ำงมี วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

83 86 89 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 83 86 89 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 83 86 89 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.ผู้เรียน มีผลกำรเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 73 76 79 

2.ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3  

48 51 54 

3.ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6  

43 46 49 

6)  มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดี
ต่องำนอำชีพ 

83 86 89 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด 

93 96 99 

2)  ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 93 96 99 

3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย 

93 96 99 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 93 96 99 
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ระดับประถมศึกษา 
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

61 62 63   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย
รูปแบบ KAPRAO Model 
  

ผอ.ปวีณำ 
พุ่มพวง 

 
 
 

2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคีวำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมที่เอื้อต่อ กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำร จัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
และประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมใชส้ื่อ และเทค
โนดลยีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมกำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ   
 

นำงสำวมนัสวี 
สรรเสริญ 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง และ สำมำรถน่ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

83 86 89 

ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

83 86 89 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

83 86 89 

ครู ใชส้ื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถ่ินที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง 

83 86 89 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเซิงบวก 93 96 99 
ครู มีกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ี
สะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน 
มีบุคลิกภำพและกำรวำงตัวที่เหมำะสมกับ
ควำมเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

93 96 99 
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ระดับประถมศึกษา 
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

61 62 63   

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผล มำพัฒนำผู้เรียน 

83 86 89 

1. ครู มีกำรวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วย
เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตรงตำม
สภำพจริง 

83 86 89 

2. ครู มีข้อมูลรำยบุคคลและใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

83 86 89 

3. ครู มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

83 86 89 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

83 86 89 

ครู มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
ระหว่ำงครูและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้

83 86 89 
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โครงการปฐมวัย  
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งาน/โครงการ            พัฒนาคุณภาพของเด็ก 
แผนงาน   วิชาการ 
มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
.................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตำมหลักปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศุกรำช 2560 และเป็นไปตำม
มำตรฐำน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรปฐมวัย โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ
จริง เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ได้ฝึกคิด ได้แสดงออกอย่ำงอิสระ และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ได้จำกประสบกำรณ์นั้นๆ มำใช้ในกำรแก้ปัญหำของตนเองและส่วนรวม เนื่องจำกเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรอย่ำง
รวดเร็วทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ กำรจัดประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ในช่วงวัยนี้จะมุ่งเน้นกำรตอบสนองธรรมชำติและควำมต้องกำรตำมวัยของเด็กอย่ำงสมดุล โดยกำรจัด
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงรอบด้ำนโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับวัย 

ดังนั้น ทำงโรงเรียนวัดถนนกะเพรำเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยจึงจัดท ำโครงกำร
พัฒนำคุณภำพของเด็กขึ้น เพื่อช่วยพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ มีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิด
พื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ตำมควำมต้องกำรตำมวัยของเด็ก เด็กสำมำรถสร้ำงสรรค์ช้ินงำนผลงำนและกำร
เรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ พร้อมท้ังสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
2.3 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
2.4 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) เด็กร้อยละ 93  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
2) เด็กร้อยละ 93 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
3) เด็กร้อยละ 93 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
4) เด็กร้อยละ 83 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
2) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
3) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
4) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
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4. กิจกรรม  

 

5. งบประมาณ  จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จ ำนวน  20,000 บำท

 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2561  
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
คณะครู  
2. ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรม ณ์  จิ ต ใจ  ควบ คุม  และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมำชิกท่ีดีของสังคม 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำร
คิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ 
3. ขออนุมัติโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
5. ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
6. สรุปและรำยงำนผล                                

            ครูมนัสวี 
 
 

ครูมนัสวี 
 
 
 

ครูมนัสวี 
 
 

ครูมนัสวี 
 
 

ครูมนัสวี 
 
 

ครูมนัสวี 
ครูมนัสวี 
ครูมนัสวี 

 
ครูมนัสวี 
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6. การวัดผลประเมินผล 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเอง 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดี และดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเองได้ 

เด็กร้อยละ 93 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ร้อยละของเด็ก ท่ีมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทำงอำรมณ์ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

เด็กร้อยละ 93 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 

ร้อยละของเด็ก ท่ีมีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กร้อยละ 93 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละของเด็ก ท่ีมีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมำชิกท่ีดีของสังคม 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน และ
แสวงหำควำมรู้ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะ
กำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้ได้ 

เด็กร้อยละ 83 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

ร้อยละของเด็ก ท่ีมีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิด
พื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และสำมำรถดูแลควำมปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
7.2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจท่ีดีงำม สำมำรถควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
7.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
7.4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สำมำรถส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

 
 

(ลงช่ือ) ...............................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 
                                    (นำงสำวนัสวี  สรรเสริญ) 

                       ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                             (นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
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งาน/โครงการ            พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 3  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมนัสวี สรรเสริญ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
.................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 22 ให้กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำเด็กทุก
คนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำเด็กมีควำมส ำคัญท่ีสุด สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบกำรณ์พัฒนำเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน ท้ัง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำร
ด ำรงชีวิต ซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ เพื่อให้เด็กสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
เป็นสุข ภำยใต้ค ำว่ำ เก่ง ดี มีสุข จัดประสบกำรณ์ในรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้แบบกำรเรียนผ่ำนกำรเล่น 
เพื่อให้เด็กได้ประสบกำรณ์ตรงเช่ือมโยงกับประสบกำรณ์เดิม ให้เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำม
ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลหลำกหลำยรูปแบบ 
จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กำรกระท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเอง 
          ดังนั้น ทำงโรงเรียนเล็งเห็นควำมส ำคัญจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพัฒนำกำรประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส ำคัญ อันจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่เด็กต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
2.2 เพื่อสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
2.3 เพื่อจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย 
2.4 เพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1)ร้อยละ 93 ของครู สำมำรถจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 
  2) ร้อยละ 93 ของครู มีควำมสำมำรถสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข 
  3) ร้อยละ 93 ของเด็ก สำมำรถจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย  
  4) ร้อยละ 93 ของครู สำมำรถประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครู สำมำรถจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ           
อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  2) ครู สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  3) ครู สำมำรถจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย อยู่ในระดับ
คุณภำพยอดเยี่ยม 
  4) ครู สำมำรถประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรงุ
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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4. กิจกรรม  

 

5. งบประมาณ  จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จ ำนวน ....................บำท

 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2561  
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
คณะครู  
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำร
จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมจัดประสบกำรณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
- กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 
- กิจกรรมจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมกับวัย  
- กิจกรรมประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตำมสภำพจริงและน ำผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำ
เด็ก 
3. ขออนุมัติโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
5. ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
6. สรุปและรำยงำนผล                                

            ครูมนัสวี 
 
 
 
ครูมนัสวี 
 
ครูมนัสวี 
 
 ครูมนัสวี 
 
ครูมนัสวี 
 
 
ครูมนัสวี 
ครูมนัสวี 
 
ครูมนัสวี 
 
ครูมนัสวี 
ครูมนัสวี 
ครูมนัสวี 
 
ครูมนัสวี 
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6. การวัดผลประเมินผล 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 

1. กิจกรรมจัดประสบกำรณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

เพื่อให้ครูมีกำรจัดประสบกำรณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

ร้อยละ 93 ของครู สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 

 

ร้อยละของครูสำมำรถจัดประสบกำรณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง
สมดุลเต็มศักยภำพ 

 

2. กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 
 

เพื่ อสร้ ำ ง โอกำสให้ เ ด็ก ไ ด้ รั บ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 

ร้อยละ 93 ของครู มีควำมสำมำรถสร้ำง
โอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

 

ร้อยละของครู มีควำมสำมำรถสร้ำงโอกำส
ให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

 
3. กิจกรรมจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมกับวัย 

เพื่อจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ใ ช้ ส่ือและ เทคโน โลยี ท่ี
เหมำะสมกับวัย 

ร้อยละ 93 ของครู สำมำรถจัด
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย 

ร้อยละของครู สำมำรถจัดบรรยำกำศท่ีเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมกับวัย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูมีกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำอย่ำงสมดุล เต็มศักยภำพโดยควำมร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี  
  7.2 ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท ำและสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตัวเองอย่ำงมีควำมสุข 
  7.3 ครูจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย 
  7.4 ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม น ำผลกำรประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
   

 
 
 
 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 

                                       (นำงสำวมนัสวี สรรเสริญ) 
                       ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 

 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                             (นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
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โครงการประถมศึกษา 
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งาน/โครงการ            โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน   วิชาการ 
มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอารียา  กุลกั้ง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
.................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 22 ให้กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียน
ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพและมำตรำ 24 กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม
สนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำร
จัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำเป็น คิดเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่องจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันและเอำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำไป
สอดแทรกไว้ในองค์ควำมรู้อย่ำงเหมำะสม รวมท้ังปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชำ  

หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ถือเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มี ควำมเป็นไทย มีศักยภำพใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ กำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีกำร ท่ีหลำกหลำยโดยค ำนึงถึงพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของผู้เรียน เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพ
จริง กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้ร่วมกัน กำรเรียนรู้จำกธรรมชำติ กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงและกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร  
          ดังนั้น ทำงโรงเรียนเล็งเห็นควำมส ำคัญจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนำให้นักเรียนมีพัฒนำกำร
ทำงกำรเรียนรู้เหมำะสมกับวัยและส่งเสริมให้มีนิสัยรักกำรเรียนรู้ สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองจำกแหล่ง
เรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์ ช่วยพัฒนำ ทักษะในกำรท ำงำน  เช่ือมโยงควำมรู้ท่ีเรียนใน
ห้องเรียนกับกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำนผลงำน และกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ในกำรอ่ำน กำรเขียน และส่ือสำรวิชำภำษำไทย 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ในกำรคิดค ำนวณ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำนหนังสือเสริมนอกเวลำ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ในกำรอ่ำน และกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ  

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และกำรแก้ปัญหำ 
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสดงออก แสดงควำมเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
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  9. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง และกำรท ำงำนเป็นทีม 
10. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ เพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
11. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ เพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
12. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
13. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 14. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมท่ีดี 
 15. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
 16. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
 17. เพื่อให้ผู้เรียนมีร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

18. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจท่ีเป็นสุข อยู่ร่วมกันได้ด้วยดี 
 
3. เป้าหมาย 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 73 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – เขียน และส่ือสำรวิชำภำษำไทย ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 53 มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณในวิชำคณิตศำสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน

ควำมคิด และแก้ปัญหำ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
5. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
6. ผู้เรียนร้อยละ 73 มีผลกำรเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
7. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ของ

โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48 
8. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ของ

โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 43 
9. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
10. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
11. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
12. ผู้เรียนร้อยละ 83 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
13. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

 
 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1 ผู้เรียนสำมำรถในกำรอ่ำน – เขียน และส่ือสำรวิชำภำษำไทย อยู่ในระดับดีเลิศ 
2. ผู้เรียนสำมำรถในกำรคิดค ำนวณในวิชำคณิตศำสตร์อยู่ในระดับปำนกลำง 
3. ผู้เรียนสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิด และ

แก้ปัญหำ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
4. ผู้เรียนสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
5. ผู้เรียนสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
6. ผู้เรียนมีผลกำรเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเลิศ 
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7. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ 

8. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 อยู่ใน
ระดับดี 

9. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
11. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
12. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย อยู่ในระดับดีเลิศ 
13. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
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4. กิจกรรม  

5. งบประมาณ  จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จ ำนวน  25,000  บำท

 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2562  
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
คณะครู  
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำร
จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรม อ่ำน เขียน เรียนรู้ 
- กิจกรรม นักคิดตัวน้อย 
- กิจกรรม นวัตกรน้อย 
- กิจกรรม เด็ก ถ.พ.ก้ำวสู่ยุค IT 
- กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ 
- กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อำชีพ---
- กิจกรรม วิถีพุทธ 
- กิจกรรม สุขกำยสบำยใจ 
3. ขออนุมัติโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
5. ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
6. สรุปและรำยงำนผล                                

            ครูทุกคน 
 
 
 
ครูกฤษติกำ,ครูมนัสวี 
ครูณัฏฐิกำ 
ครูทุกคน 
ครูมนัสวี 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
ครูอำรียำ 
ครูอรุโณทัย 
ครูอำรียำ 
ครูทุกคน 
ครูอำรียำ 
 
ครูอำรียำ 
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6. การวัดผลประเมินผล 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 

1. อ่ำน เขียน เรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถ ในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และส่ือสำรวิชำ
ภำษำไทย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถ ในกำรคิด
ค ำนวณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำน
หนังสือเสริมนอกเวลำ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 73 มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน – เขียน และส่ือสำรวิชำ
ภำษำไทย ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 53 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณในวิชำคณิตศำสตร์
ในระดับดีขึ้นไป 
 

1. ร้อยละของผู้เรียน ท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน – เขียน และส่ือสำรวิชำภำษำไทย 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
คิดค ำนวณในวิชำคณิตศำสตร์ 

2. นักคิดตัวน้อย 1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถ ในกำรอ่ำน 
และกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมี
วิจำรณญำณ  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และ
กำรแก้ปัญหำ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน
ควำมคิด และแก้ปัญหำ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิด และแก้ปัญหำ 

3. นวัตกรน้อย 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
แสดงออก แสดงควำมเห็น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 
สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอ
ผลงำน และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ 

4. เด็ก ถ.พ.ก้ำวสู่ยุค IT 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรรวบรวม
ควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง และกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ส่ือสำร 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร 
 

5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 73 มีผลกำรเรียน
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 
ของโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48 
3. ค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-
NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 43 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลกำรเรียนต้ังแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน ระดับชำติ 
(NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  
3. ร้อยละของค่ำเฉล่ียผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 
6. 1 ห้องเรียน 1 อำชีพ 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และ
มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่องำนอำชีพ 
  

1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีควำมรู้ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
 
 
 

7. วิถีพุทธ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่ำนิยมท่ีดี 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
และภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และ
หลำกหลำย 
  

1. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 83 ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และ
หลำกหลำย 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
และควำมเป็นไทย 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีกำรยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
 

8. สุขกำยสบำยใจ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีร่ำงกำยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มีส่ิงแวดล้อม
ท่ีดี  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจท่ีเป็น
สุข อยู่ร่วมกันได้ด้วยดี 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  93 มีสุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสังคม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และจิตสังคม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 

7.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 7.3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินและแก้ปัญหำได้ 

7.4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
7.5 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรเพื่อพัฒนำตนเอง และสังคม

ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำร กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
 

(ลงช่ือ) ...............................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 
                                        (นำงสำวอำรียำ  กุลกั้ง) 

                       ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                             (นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
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งาน/โครงการ            พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 3  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรรณราย   บุญแผง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ - 30 กันยายน 256๓ 
.................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 22 ให้กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียน
ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพและมำตรำ 24 กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม
สนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำร
จัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำเป็น คิดเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่องจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันและเอำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำไป
สอดแทรกไว้ในองค์ควำมรู้อย่ำงเหมำะสม รวมท้ังปลูกฝังค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชำ  

หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ถือเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีควำมเป็นไทย มีศักยภำพใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ กำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีกำร ท่ีหลำกหลำยโดยค ำนึงถึงพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของผู้เรียน เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพ
จริง กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้ร่วมกัน กำรเรียนรู้จำกธรรมชำติ กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงและกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร  
          ดังนั้น ทำงโรงเรียนเล็งเห็นควำมส ำคัญจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนำครูและบุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนอันจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน และสถำนศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ครูได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรกำรคิดและปฏิบัติ
จริงสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.๒ เพื่อให้ครูพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน       
กำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริงและน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.3 เพื่อให้ครูพัฒนำกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลกลับมำพัฒนำผู้เรียน
รำยบุคคล 

2.4 เพื่อให้ครูพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
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 2.5 เพื่อส่งเสริมครูในกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มี
บุคลิกภำพและกำรวำงตัวท่ีเหมำะสมกับควำมเป็นครู มีปฏิสัมพันธ์ ท่ีดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
กระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2.6 เพื่อส่งเสริมครูให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร 
จัดกำรเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) ครูร้อยละ 83 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) ครูร้อยละ 83  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
  3) ครูร้อยละ 93 มีกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มี
บุคลิกภำพและกำรวำงตัวที่เหมำะสมกับควำมเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือรน้
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  4) ครูร้อยละ 83  มีกำรวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ตรงตำมสภำพ
จริง 
  5) ครูร้อยละ 83 มีข้อมูลรำยบุคคลและใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
  6) ครูร้อยละ 83 มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  7) ครูร้อยละ 83 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  2) ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอือ้ต่อ
กำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  3) ครูมีกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มีบุคลิกภำพและ
กำรวำงตัวที่เหมำะสมกับควำมเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  4) ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ตรงตำมสภำพจริง อยู่
ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  5) ครูมีข้อมูลรำยบุคคลและใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
  6) ครูมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภำพยอดเยี่ยม 
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  7) ครูมีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

 
 

4. กิจกรรม  

 

5. งบประมาณ  จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จ ำนวน  9,780 บำท

 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2561  
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
คณะครู  
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำร
จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
- กิจกรรมใช้ส่ือ และเทคโนดลยีท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิง
บวก 
- กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ   
3. ขออนุมัติโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
5. ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
6. สรุปและรำยงำนผล                                

            ครูทุกคน 
 
 
 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
 
ครูทุกคน 
ครูพรรณรำย 
ครูพรรณรำย 
ครูพรรณรำย 
 
ครูพรรณรำย 
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6. การวัดผลประเมินผล 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 

๑.กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
และประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
 

๑ . เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ รั บก ำรพัฒนำ ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรกำรคิดและปฏิบั ติ จริ ง
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๒.เพื่อให้ครูพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริงตำมมำตรฐำน       
กำร เ รี ยน รู้  ตั ว ช้ี วั ด ขอ งห ลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๓.เพื่อให้ครูพัฒนำกำรตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ
ผลกลับมำพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล 
 

-ครูร้อยละ 80 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล  สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูร้อยละ 80  มีกำรวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย ตรงตำมสภำพจริง 
ครูร้อยละ 80 มีข้อมูลรำยบุคคลและใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
ครูร้อยละ 80 มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครู มีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มี
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ควำมแตกตำ่งระหว่ำงบุคคล  
สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
ร้อยละของครู มีกำรวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือ
และวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ตรงตำม
สภำพจริง 
ร้อยละของครู มีข้อมูลรำยบุคคล
และใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
ร้อยละของครู มีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเมินผล 

๒.กิจกรรมใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

เพื่อให้ครูพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้  
กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
 

ครูร้อยละ 80  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละของครู ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

๓.กิจกรรมกำรจัดกำรช้ันเรียน
เชิงบวก  

เพื่อส่งเสริมครูในกำรจัดบรรยำกำศด้ำน
กำยภำพ ท่ีสะดวกและเหมำะสมกับกำร
เรียนกำรสอน มีบุคลิกภำพและกำร
วำงตัวท่ีเหมำะสมกับควำมเป็นครู มี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ครูร้อยละ 90 มีกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและ
เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มีบุคลิกภำพและกำรวำงตัวที่
เหมำะสมกับควำมเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนกระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ร้อยละของครู มีกำรจัดบรรยำกำศ
ด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและ
เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มี
บุคลิกภำพและกำรวำงตัวที่
เหมำะสมกับควำมเป็นครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือรน้อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4. กิจกรรมชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ   

เพื่อส่งเสริมครู ให้มีกำรแลกเป ล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำร 
จัดกำรเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 80 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ระหว่ำงครู
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้

ร้อยละของครู มีชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ ระหว่ำงครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2) ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอือ้ต่อ
กำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 3) ครูมีกำรจัดบรรยำกำศด้ำนกำยภำพ ท่ีสะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มีบุคลิกภำพและ
กำรวำงตัวที่เหมำะสมกับควำมเป็นครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 4) ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ตรงตำมสภำพจริง  
 5) ครูมีข้อมูลรำยบุคคลและใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน  
 6) ครูมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  
 7) ครูมีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู ้
 
 

(ลงช่ือ) ...............................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 
                                     (นำงพรรณรำย    บุญแผง) 

                       ครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                             (นำงสำวปวีณำ พุ่มพวง) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนนกะเพรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


