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1. ชื่อโครงการ         โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แผนงาน                             กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 1  สพป.บร. 4 ข้อที่  1  โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  2 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
.................................................................................................................... .......................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 

   จากการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พบว่าสถานศึกษายังไม่สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัด 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  ครูไม่เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสถานศึกษาไม่มีการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขจะไม่บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน  ท้องถิ่น จึงมีความส าคัญยิ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
4.2 เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

และสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4.4 ครูสามารถนิเทศกันเองได้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

5. เป้าหมาย  
5.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
5.2 ครูร้อยละ 80 จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
5.3 โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนและครูน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5.4 โรงเรียนมีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ประเมินเหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและ 
ท้องถิ่น  

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง
คณะครูทุกคน 
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7. งบประมาณ 
              จ านวน  10,000   บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000      10,000    
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000    
8. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสิริมงคล / ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
10.1 ผลผลิต(Output) 
- หลักสูตรการศึกษาฯได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

ตรวจสอบ 
สังเกต  สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบตรวจสอบ 
แบบสังเกต 

10.2 ผลลัพธ์(Outcomes) 
-  หลักสูตรการศึกษาฯได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนักเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน 

ตรวจสอบ 
สังเกต  สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบตรวจสอบ 
แบบสังเกต 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       11.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าไปใช้จัดการเรียนการ
สอน  เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน  สังคม  ท้องถิ่น 
       11.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร. 4 ข้อที่  4  โรงเรียน ข้อที่  3                     
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. หลักการและเหตุผล 
       การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นระบบที่สร้าง
ความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ ฉะนั้นทาง
สถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว 
4. วัตถุประสงค์ 
        4.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        4.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        4.3 เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เป้าหมาย 
       5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            5.1.2  โรงเรียนวัดสิริมงคลตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
            5.1.3 โรงเรียนวัดสิริมงคลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ปีละ 1 ครั้ง 
        5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            5.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            5.2.2  โรงเรียนวัดสิริมงคลมีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
6. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ต.ค.63-ก.ย.64 นสงพิศมัย  แหลมทอง
คณะครูทุกคน 
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7. งบประมาณ          
จ านวน  15,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    15,000     15,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 15,000   
8. ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2563 -30  กันยายน  2564 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ประเมินนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

-แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         11.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 3  สพป.บร. 4 ข้อที่  3  โรงเรียน ข้อที่ 4                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  2 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
         การนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และหน่วยงาน
ต้นสังกัด  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือครูผู้สอนให้ได้ใช้
ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  จึงจ าเป็นต้องมกีารนิเทศภายในโรงเรียน  เพ่ือมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและการศึกษา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อด าเนินการ
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบ 
4. วัตถุประสงค์ 
       4.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
       4.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       4.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
5. เป้าหมาย 
        5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            5.1.2  โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
            5.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            5.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            5.2.2  ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและสามารถนิเทศภายในได้ 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. นิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
4. รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง 
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2563 -30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ 

จ านวน   10,000 บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ประเมินคุณภาพนักเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3. จ านวนครั้งของการนิเทศภายในโรงเรียน -ตรวจสอบแบบบันทึกการนิเทศ -สมุดนิเทศภายใน/แบบนิเทศ 
4. ร้อยละของจ านวนครูที่สามารถนิเทศภายในได้ -สอบถามหรือสัมภาษณ์ครูที่ท า

หน้าที่นิเทศภายใน 
-แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-สมุดนิเทศภายใน/แบบนิเทศ 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
           การจัดสภาพห้องเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสะดวก ปลอดภัย มีสื่อ  อุปกรณ์การเรียน  มุมประสบการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติและมีศักยภาพของตนเป็นที่สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
การพัฒนาห้องเรียนโดยการจัดสภาพให้น่าสนใจ มีบรรยากาศท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดสิริมงคลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งจะช่วยให้มีห้องเรียนคุณภาพท่ีน่าเรียน และมีสื่อและอุปกรณ์
การเรียนรู้ที่ครบครัน 
4. วัตถุประสงค์ 
       4.1 เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
       4.2 เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
5. เป้าหมาย 
       5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          5.1.1 พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          5.1.2 พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1  ห้องเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          5.2.2  ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
3. กิจกรรมพัฒนาสภาพบรรยากาศ 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนสอน 
5. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
6. กิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
7. การรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง 
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ             

จ านวน  60,000  บาท     จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    60,000     60,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 60,000   
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของห้องเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-ประเมินห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องเรียน 

-แบบประเมินห้องเรียน
มาตรฐาน 

2. ร้อยละของห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายใน 

-ประเมินห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องเรียน 

-แบบประเมินห้องเรียน
มาตรฐาน 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ห้องเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 11..2 ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
   

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการห้องสมุดมีชีวิตรักการอ่าน  
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร. 4 ข้อที่ 4   โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้และ ใฝ่
เรียน มีวิธีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องสมุดมีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง และเป็นแหล่ง
วิทยาการหลักของโรงเรียนรวมถึงบุคลากรที่อยู่ในและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ทั้งวิชาการและบันเทิงที่
มีอยู่ใกล้ตัวของผู้ต้องการใช้ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ โรงเรียนวัดสิริมงคลจึงมีโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะได้จัด
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้   
4.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
4.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิชาการ 

5. เป้าหมาย 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     5.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 242  คน 
              5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3   

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              5.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนอยู่ในระดับคล่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
              5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
1. กิจกรรมการให้บริการห้องสมุด 
2. กิจกรรมรักการอ่าน 
3. กิจกรรมประกวดการอ่านและเขียน 
4. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
5. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
6. กิจกรรมท่องบทอาขยาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวขนิษฐา  สลุบพล 
คณะครูทุกคน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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8.  งบประมาณ   
         จ านวน  20,000   บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    20,000      20,000    
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 20,000    

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

-ส ารวจจ านวนนักเรียนที่อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
-ทดสอบการอ่านและเขียน 

-แบบส ารวจ 
-แบบทดสอบการอ่านและเขียน 
ของนักเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

-ทดสอบนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ -แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง และมีนิสัยรักการอ่าน 
 11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวขนิษฐา  สลบุพล) 
 คร ูค.ศ. 1  

 
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                        โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่  2  โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
            นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษใหม่ ให้มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET ) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินคุณภาพระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563  ให้สูงขึ้น 
จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสิริมงคลในปีการศึกษา 2561  พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 ระดับยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
         4.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         4.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         4.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
5. เป้าหมาย 
        5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            5.1.1  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            5.1.2  ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            5.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
        5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             5.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
             5.2.2  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             5.2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดรายมาตรฐาน 
3. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
4. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
5. ทดสอบ Pre O-NET/ Pre NT 
6. ค่ายวิชาการแบบเข้ม 
7. สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ 
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ              1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ    
          จ านวน  40,000 บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    30,000   30,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    10,000   10,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 40,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-แบบประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 หลักกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

11. .  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน  
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                     (นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ)                                 
                                    ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียน 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่  2  โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  3 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
           การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึง
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนคุณภาพของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งน าผลการประเมินรายชั้นปีไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น  เพ่ือให้
การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โรงเรียนวัดสิริมงคลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
       4.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       4.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
5. เป้าหมาย 
       51 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          5.1.1 ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
          5.1.2 ครูผู้สอนทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินการเรียนรู้ 
          5.2.2  ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6.  วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมพัฒนาระเบียบวัดและประเมินผล 
4. กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
5. กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวสุมาลี รักสมบัติ 
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ       
            จ านวน  30,000  บาท    จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    30,000     30,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 30,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจการวัด
ประเมินผล 

-ตรวจสอบเอกสารวัดและ
ประเมินผลของชั้นเรียน 

-เอกสารวัดและประเมินผล
ของห้องเรียน 

2. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
หลากหลาย 

-ตรวจสอบเอกสารวัดและ
ประเมินผลของชั้นเรียน 

-เอกสารวัดและประเมินผล
ของห้องเรียน 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 11.2 ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ เสนอโครงการ    
                     (นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ)                                 
                                    ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 



63 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

1. ชื่อโครงการ                        โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 5  สพป.บร. 4 ข้อที่  5  โรงเรียน ข้อที่ 5                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
         ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.รอบ 3 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบ โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษามีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ให้สถานศึกษาร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ก าหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย สมศ.  จะประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. วัตถุประสงค์ 
       4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       4.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาของสถานศึกษา 
5. เป้าหมาย 
       5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
          5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาของสถานศึกษา 
        5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            5.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
            5.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาของสถานศึกษา 
6. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตลักษณ์
เอกลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
3. การพัฒนาอัตลักษณ์เอกลักษณ์และ
จุดเน้น 
4. การประเมินอัตลักษณ์เอกลักษณ์และ
จุดเน้น 
5. รายงานการพัฒนาอัตลักษณ์เอกลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางสาวสลักจิต  มนไธสง 
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
8. งบประมาณ      

จ านวน  10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว       10,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

-ประเมินคุณลักษณะของนักเรียน
รายบุคคล ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

-แบบประเมินอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

-ประเมินคุณลักษณะของนักเรียน
รายบุคคลตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

-แบบประเมินจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 11.2 นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาของสถานศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                      (นางสาวสลักจิต  มนไธสง)                                 
                                     ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่  2  โรงเรียน ข้อที่ 3                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. หลักการและเหตุผล 
       การจัดกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดพหุปัญญา 
(Multiple Intelligences)แบ่งออกได้ 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา  ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์   
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์  ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  ปัญญาด้านดนตรี  ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์  
ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเด็กจะมีความ
แตกต่างกันในด้านการเรียนรู้  รสนิยม หรือบุคลิกภาพ การจัดการเรียนรู้ครูต้องตระหนักและมองให้เห็นคุณค่า
ของความแตกต่าง และค้นหาให้พบว่าเด็กมีความถนัดในการเรียนรู้หรือความสามารถท่ีจะเรียนรู้ทางใด  ดังนั้น
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสิริมงคลจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
       4.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
       4.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        5.1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทุกคน 
        5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        5.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
        5.2.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน 
2. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 
3. การจัดท าทะเบียนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
4. การแข่งขันอัจฉริยภาพของนักเรียน 
5. การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง
คณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ   
           จ านวน  60,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    40,000   40,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    20,000   20,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 60,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริม 

-ส ารวจนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม -แบบส ารวจรายชื่อ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ประเมินนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

-แบบประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 11.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ 
  

 
      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. แผนงาน              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร. 4 ข้อที่  4  โรงเรียน ข้อที่ 5                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 27 และมาตราที่ 28 ที่สอดคล้องกับ
มาตราที่ 25 ความว่า หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องมีความหลากหลายโดยส่วนกลาง ท า
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการศึกษาความเป็นไทยและพลเมืองดี การด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. วัตถุประสงค์ 
        4.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
5. เป้าหมาย 
        5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             5.1.1 ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             5.1.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
        5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             5.2.1 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             5.2.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
6.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. การส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. การจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
3. การจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การรายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวสลักจิต  มนไธสง 
คณะครูทุกคน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
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8.  งบประมาณ   
              จ านวน  20,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    10,000   10,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ -ตรวจสอบรายงานและบันทึกการใช้

แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
-บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา -สอบถามความพึงพอใจของชุมชน 
-ตรวจสอบบันทึกการประชุม 
-ตรวจสอบภาพกิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-บันทึกการประชุม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 11.2 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาจองโรงเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                      (นางสาวสลักจิต  มนไธสง)                                 
                                     ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   
2. แผนงาน              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 2                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. หลักการและเหตุผล 
          จากนโยบายการปรับเวลาเรียนให้ลดชั่วโมงเรียนของเด็กลง โดยเรียนภาควิชาการในสาระการเรียนรู้
หลักจากนั้นให้เด็กท ากิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้านในรูปแบบของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยให้เรียนสาระการเรียนรู้หลักเพียงแค่ 14.00 นาฬิกา ไม่ได้มี
ความประสงค์ให้ยุติการเรียนการสอน แล้วปล่อยนักเรียนกลับบ้าน แต่เป็นเพียงการสอนวิชาหลักในช่วงเช้า
จนถึง 14 นาฬิกา และหลังจากนั้นจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่ การเรียนกลุ่มสาระ ที่เหลือ คือ สุข
ศึกษาและพลศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและนาฎศิลป์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะท าให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียนเนื้อหามาเป็นกิจกรรมที่
สนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4.2  นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน 
 4.3  นักเรียนมีผลงานจากการจัดกิจกรรม 
5.  เป้าหมาย 
      5.1  ด้านปริมาณ     
             - นักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล จ านวน  242  คน ได้เรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
      5.2   ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน 
 
6.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2. เอกสารการจัดกิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง 
คณะครูทุกคน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 



70 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

8.  งบประมาณ   
              จ านวน  25,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    15,000   15,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    10,000   10,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัด 
1.นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจาก
กิจกรรมทั้ง 4 หมวด 

1.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรม 

1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน 1.  สอบถาม และสังเกต 1.แบบสอบถามและแบบสังเกต 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 11.2  นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน 
 11.3  นักเรียนมีผลงานจากการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ 
  

 
      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1.  ชื่อโครงการ                        โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2.  แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 3                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.หลักการและเหตุผล 
            ความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม  และ สติปัญญา  อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัด
สิริมงคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางส่งผลไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 
4. วัตถุประสงค ์
       4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน และมีความพร้อมต่อ
การเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       4.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
5. เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย 
            5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            5.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย 
            5.2.2  นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.  วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
2. การจัดประสบการณ์ 
3. การประเมินพัฒนาการ 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6. การจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางมาลัย  เป็นนวล 
คณะครูระดับปฐมวัย 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
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8.  งบประมาณ     
จ านวน  34,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    30,000   30,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    4,000   4,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 34,000 
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร -ประเมินพัฒนาการ -แบบประเมินพัฒนาการ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ทดสอบ 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-บันทึกการสังเกต 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย 
     11.2 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นางมาลัย  เป็นนวล)                                 
                                    ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 3                       
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ต้องพัฒนาศักยภาพประชากรด้วยการศึกษาโดยเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชองชาติ จากผลการประเมิน
ระดับนานาชาติ (PISA) พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย และ
ประเทศไทยยังขาดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งปัญหานี้ทั้งภาครัฐ เอกชน 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูและผู้ปกครองจ าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่อาจส าเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าได้สูงสุด 
ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการวางรากฐานที่ดีเพ่ือให้มีทัศนคติและทักษะพ้ืนฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ 
4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 

4.2 เพ่ือวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยในอนาคต 
 4.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ด้วยความสนุกสนาน 
 4.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง 
5.เป้าหมาย 

5.1 ด้านปริมาณ  
-นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดสิริมงคล   จ านวน  36  คน   

5.2 ด้านคุณภาพ 
  1. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง 
                        สนุกสนาน 
  2. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
6.  วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
20 กิจกรรม  
2. จัดท าโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย จ านวน 2 เรื่อง 
3. สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม และ
โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย  

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางมาลัย  เป็นนวล 
คณะครูระดับปฐมวัย 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2562 - 30  กนัยายน  2564 
8.  งบประมาณ     

จ านวน  14,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    4,000   4,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 14,000 
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
2. เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน 
3. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การตอบค าถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการตอบค าถาม 
- รูปถ่าย 

11.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 11.2 เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 11.3 เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 11.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นางมาลัย  เป็นนวล)                                 
                                    ครูช านาญการพิเศษ           
                             
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แผนงาน              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร. 4 ข้อที่ 4   โรงเรียน ข้อที่  2                     
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ได้น้อมน าตามหลักคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา และปรากฏความส าเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น โรงเรียนวัดสิริ
มงคลได้มีความตระหนักถึงแนวคิด และหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
4. วัตถุประสงค ์
       4.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
5. เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถูกต้อง 
          5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           5.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง 
           5.2.2 นักเรียนมีประสบการณ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
6.  วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมท าน้ ายาหอมสะอาด 
2. กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด 
3. กิจกรรมการก าจัดวัชพืช 
4. กิจกรรมการออมทรัพย์ 
5. กิจกรรมเลี่ยงไก่พันธ์ไข่ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์
พืชตามพระราชด าริ 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวขนิษฐา  สลุบพล 
คณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ          

จ านวน  10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    31,420     31,420   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 31,420   
           

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1.นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบในการท างานและ
วินัยในการด าเนินชีวิต 
2.นักเรียนๆได้ฝึกทักษะด้านการเกษตร เน้นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ 
3.มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
4.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

1. การปฏิบัติกิจกรรม 
2. สอบถาม 
3. ผลผลิต 

1.แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบบันทึกผลผลิต 
4.สมุดเงินฝากออมทรัพย์ในโรงเรียน 

11.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 11.2 นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบในการท างานและวินัยในการด าเนินชีวิต 
11.3 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
11.4 นักเรียนลดการใช้พลังงานทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและประหยัดจนเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวขนิษฐา  สลบุพล) 
 คร ูค.ศ. 1  
 

 
      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                          โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
2. แผนงาน              กลุม่งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 3                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
        กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน จากการศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียน เพ่ือสนองนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนดังกล่าว โรงเรียนวัดสิริ
มงคล  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์
    4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
    4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. เป้าหมาย 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         5.1.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
         5.1.2  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         5.2.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียน 
         5.2.2  นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
6.  วีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาสภาพปัญหา 
2.จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. การจัดท าโครงการทัศนศึกษา 
2. การส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
3. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา 
    - ระดับอนุบาล 2-3 
    - ระดับ ป.1-ป.3 
    - ระดับ ป.4-ป.6 
    - ระดับ ม.1-ม.3 
4. การประเมินผลกิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางพิศมัย  แหลมทอง 
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ          1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ     

จ านวน  60,000 บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดนิฯ 

1 อุดหนุนรายหัว   60,000    60,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   40,000    40,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 100,000 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง -ประเมินการด าเนินการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษา 
-แบบประเมินกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ -ทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมทัศนศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
 

 
   

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

 
      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษาพิเศษ   
2. แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร. 4 ข้อที่ 4   โรงเรียน ข้อที่ 3                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล  
 เด็กและเยาวชนพิการทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการ
ประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนพิการจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของ “ การจัดการเรียนร่วม”  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
พิการได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุดและสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ทางโรงเรียน
จึงมีการปรับเปลี่ยนกลไก กระบวนการท างานภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ประเภทและเป็นเฉพาะบุคคล             
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.2 เพ่ือให้นักเรียนพิการทุกคนได้รับการพัฒนาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
4.4 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดการศึกษาส าหรับ 
     นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

5.    เป้าหมาย 
 5.1  ด้านปริมาณ 
  เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท  ได้เข้าเรียนในโรงเรียน
และมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
 5.2  ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ  สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6.  วีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาสภาพปัญหา 
2.จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรอง/วินิจฉัย/ส ารวจข้อมูลเด็กที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2. จัดท าแผน (IEP) นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 
3. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการ 
4. ด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ 
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ          1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ     

จ านวน  10,000 บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัด 
1.การรายงานข้อมูลนักเรียนที่ผ่าน
การคัดกรอง 
2. การจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เฉพาะบุคคล 
3. กิจกรรมด าเนินการเรียนการสอน 

-ทดสอบการอ่าน – การเขียน 
ตรวจแผนการจัดการเรียนการสอนเฉพาะ
บุคคล 
-ประเมินสื่อ/ นวัตกรรม 

-แบบทดสอบการอ่าน – การเขียน 
-แผน IEP 
-แบบประเมิน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท  ได้เข้าเรียนในโรงเรียน

และมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงร้อยละ 100    
11.2 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

 
   

(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางพิศมัย  แหลมทอง) 

                          ครูช านาญการพิเศษ  
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการกิจกรรมวันส าคัญ   
2. แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 1  สพป.บร. 4 ข้อที่  1  โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีโรงเรียนวัดสิริมงคล ได้จัดท าโครงการวันส าคัญ ในปีการศึกษา 2562  ที่ผ่านมา ท าให้นักเรียน
มีความตระหนักและเรียนรู้ความเป็นมาในวันส าคัญ  เพ่ือเป็นการกระตุ้น  ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนได้ระลึก
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  บุคคลส าคัญ  เพื่อน าเอาสิ่งที่ดีงามมาเป็นแบบอย่างและรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดการเรียนการสอนในเรื่องข่าว  เหตุการณ์  และ
วันส าคัญ  ทุกชั้นเรียน  และวันส าคัญยังเก่ียวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  โรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นจัดท าโครงการวันส าคัญเป็นโครงการต่อเนื่อง 
4.  วัตถุประสงค์  

4.1  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันส าคัญ  อันเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

4.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย           
4.3  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 

5.  เป้าหมาย 
     5.1  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
          - นักเรียนร้อยละ 75  มีความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการวันส าคัญ 
          - นักเรียนร้อยละ 75  มีความรู้เข้าใจในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
     ๓.๒  เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนรู้และเข้าใจ ถึงความเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
6.  วีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาสภาพปัญหา 
2.จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1.วันส าคัญเก่ียวกับชาติไทย 
2.วันส าคัญเก่ียวกับศาสนา 
3.วันส าคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ 
4.วันส าคัญของโลก 
5.วันส าคัญเก่ียวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางสาวขนิษฐา  สลุบพล 
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ          1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ     

จ านวน  14,690 บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    20,960   20,960 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 20,960 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารวิชาการ 
10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน พิธีการและ
กิจกรรมต่างๆในวัน ส าคัญ 
๒. นักเรียนมีความรู้เข้าใจในพิธีการและ
กิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ก าเนินโครงการ 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

-สังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  นักเรียนบอกได้ว่าวันส าคัญในประเทศไทยมีวันส าคัญวันใดบ้าง 

          11.2  นักเรียน ครู ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ 
         11.3  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวขนิษฐา  สลบุพล) 
 คร ูค.ศ. 1  

 
 

      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 


