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บทท่ี  1 
สภาพปัจจุบันของโรงเรยีน 

 
ข้อมูลโรงเรียน 
 

 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ต้ังอยู่ท่ี 47  หมู่ท่ี  7 ถนนแสงชูโต  ต าบลดอนขมิ้น  
อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 15 ไร่ 1 งาน  32 ตารางวา  
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2466   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดท า
การสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล   ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนที่  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
ในภาพรวมโรงเรียนมีอาคารเรียน  8  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตขนาด  4 ช้ัน  2 หลัง อาคาร

ขนาด 3 ช้ัน 2 หลัง   อาคารขนาด 2 ช้ัน 2 หลัง  มีห้องสมุดเป็นตึกคอนกรีต 3 ช้ัน 1 หลัง อาคารหอประชุม  
และโรงอาหารคอนกรีต 2 ช้ัน 1 หลัง  อาคารไม้ 2 ช้ัน 1 หลัง ส าหรับห้องน้ าและห้องส้วม  มีเป็นอาคาร
ประกอบต่อเติมกับอาคารเกือบทุกหลัง อาคารโดมลานอเนกประสงค์ 2 หลัง มีห้องพิเศษได้แก่ ห้องพยาบาล 1 
ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง  ห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) 1 ห้อง   ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab) 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องสะเต็มศึกษา 1 ห้อง  ห้องแนะแนว 1 ห้อง 
ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องอาเซียน 1 ห้อง ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม   สนามตะกร้อ 
1 สนาม สนามฟุตบอล  1  สนาม 
     โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนลักษณะกึ่งชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 6,589 คน ประชากร ร้อยละ 
98 นับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางรายได้
ของประชาชนต่อหัวประมาณ  90,000 บาทต่อปี  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดลูกแก วัดโพธิ์เย็น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์เย็น  เทศบาลต าบลลูกแก  ตลาดสดลูกแก  สถานีต ารวจภูธรลูกแก  
โรงงานน้ าตาล 
สภาพภูมิประเทศ   
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 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลลูกแก  มีภูมิประเทศเป็นพื้นท่ี
ราบติดแม่น้ าแม่กลอง  และถนนแสงชูโต  มีประชากรต้ังบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น  มีลักษณะเป็นตลาดและ
ชุมชน   ประกอบด้วยหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ 1  หมู่ 6  หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 9  
สภาพการคมนาคม  
 เส้นทางการคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล   มีเส้นทางรถยนต์  กรงุเทพฯ - กาญจนบุรี ผ่านโรงเรียน 
และมีถนนสายต่างๆเช่ือมโยงสู่โรงเรียนโดยรอบ 

ค าขวัญ     “ท าความดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา” 
ปรัชญา     “วิริเยน  ทุกขฺมจ  เจติ” 
ปณิธาน     “เราจะเป็นด่ังดอกบัวพ้นเหนือน้ า” 
สีประจ าโรงเรียน    “สีขาว – แดง” 
               ขาว    หมายถึง   ความสะอาด  บริสุทธิ์ 
             แดง    หมายถึง   ความรุ่งโรจน์  ความเข้มแข็ง 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  
 
 
 
รูปดอกบัวอยู่บนอักษร  อ  หมายถึง  การศึกษาก่อให้เกิดความรุ่งเรือง  ประดุจด่ังดอกบัวท่ีพ้นเหนือน้ า 
ต้นไม้ประจ า ต้นไทร 
ข้อมูลครูและบุคลากร 

ผู้บริหาร 1 คน บุคลากรครูทั้งส้ิน  61 คน เป็นครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  คน  
รวมท้ังหมด  64 คน  ชาย 20 คน  หญิง  44 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครูส่วนใหญ่มี
ความเช่ียวชาญในการสอนและสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ขาดแคลนครูที่มีความช านาญในสาขาวิชาต่างๆ 
ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ 
นักการภารโรง  1  คน พนักงานบริการ  1  คน แม่บ้าน  3  คน 
ตารางที่  1   จ านวนข้าราชการครู และลูกจ้างช่ัวคราว  จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

 
วุฒิ / ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ธุรการ รวม รวม           
ทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
1.  ปริญญาเอก - - - - - - - - - - - -  
2.  ปริญญาโทหรือปริญญา
บัตรบัณฑิต 

1 - 3 7 - - - - 1 - 5 7 12 

3.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - 15 36 - - - 1 - - 16 36 52 
4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - - - - - - - - - - - -  

รวมทั้งสิ้น 1 - 18 43 - - - 1 1 - 21 43 64 
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ข้อมูลนักเรียน             
    มีนักเรียนจ านวน  1,361 คน  เป็นชาย  675 คน  เป็นหญิง 686  คน  แยกเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษา 171 คน  เป็นชาย  96  คน  หญิง  75  คน   ระดับประถมศึกษา  507  คน เป็นชาย  252  คน  
หญิง   255   คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  547   คน  ชาย  275   คน  หญิง  272  คน  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 136 คน เป็นชาย 53  คน  หญิง  83  คน   ท าการจัดการเรียนการสอนจ านวน  43  ห้อง  ใช้หลักสูตร
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จัดคาบสอนระดับประถมศึกษาสัปดาห์ละ 25  ช่ัวโมง    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  30  
ช่ัวโมง  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  35  ช่ัวโมง 
ตารางที่  2   แสดงจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามเพศและการจัดช้ันเรียน 

ระดบัชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม จ านวนห้อง 
อนุบาล  1 33 17 50 2 
อนุบาล  2 33 30 63 2 
อนุบาล 3 30 28 58 3 
รวมอนุบาล 96 75 171 7 
ระดับช้ัน  ป.1 52 45 96 3 
ระดับช้ัน  ป.2 45 40 85 3 
ระดับช้ัน  ป.3 54 42 96 3 
ระดับช้ัน  ป.4 29 41 70 2 
ระดับช้ัน  ป.5 36 33 69 2 
ระดับช้ัน  ป.6 36 54 90 3 
รวมระดบัชั้นประถมศึกษา 252 255 507 16 
ระดบัชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม จ านวนห้อง 
ระดับช้ัน ม.1 91 104 195 5 
ระดับช้ัน ม.2 102 81 183 5 
ระดับช้ัน ม.3 82 87 169 4 
รวมระดบัชั้นมัธยมตน้ 275 272 547 14 
ระดับช้ัน  ม.4 24 35 59 2 
ระดับช้ัน  ม.5 16 31 47 2 
ระดับช้ัน  ม.6 13 17 30 2 
รวมระดบัชั้นมัธยมปลาย 53 83 136 6 

รวมทั้งสิ้น 675 686 1361 44 
(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10 มิถุนายน 2562) 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 9 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 8 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
 2. จ านวนห้องเรียนท้ังหมด  43  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
     -  ช้ันอนุบาล จ านวน  7  ห้องเรียน 
     -  ช้ัน ป.1 – ป.6    จ านวน 16  ห้องเรียน 
     -  ช้ัน ม.1 – ม.3   จ านวน 14  ห้องเรียน 
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     -  ช้ัน ม.4 – ม. 6 จ านวน  6  ห้องเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1. อาคารเรียนไม้  (แบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน) สร้าง 20 มิถุนายน 2516 แม่ละม้าย ยอดสกุลมอบ
ท่ีดิน 2 งานเศษ 

2.  อาคารเรียนอนุบาล (แบบ 004 ขนาด 10 ห้องเรียน) สร้าง ปี พ.ศ. 2520  เจ้าอาวาสวัดลูกแก
บริจาคท่ีดิน 

3. อาคารมิตรเกษตร เป็นอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 10 ห้องเรียน  สรา้ง 1 พ.ย.  2537  ได้รับ
งบประมาณและ บริษัทอุตสาหกรรมน้ าตาลมิตรเกษตร จ ากัด ร่วมบริจาค 

4. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ( แบบคลส. 2 ช้ัน) สร้าง 10  ตุลาคม 2537 งบประมาณคณะกรรมการ
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริจาค 

5. อาคารเจนวัฒนวิทย์-เข็มศักด์ิสิทธิ์ (อาคารหอสมุด)  สร้าง 13 พฤศจิกายน  2539 คุณสันติ 
เจนวัฒนวิทย์ และ พล.ต.ต.(พิเศษ) วัชระ เข็มศักด์ิสิทธิ์เป็นผู้บริจาค 

6. อาคารว่องกุศลกิจ(อาคารเรียน 4 ช้ัน)  สร้าง 1 พ.ย.2540 คุณกมล ว่องกุศลกิจ และคุณชนินทร์ 
ว่องกุศลกิจ  บริจาค 

7. อาคารเรียนฝั่งประถมศึกษา (แบบ 318/38พิเศษ ขนาด 18 ห้องเรียน)  
8. อาคารชั่วคราวช้ันเดียว สร้าง 19 กันยายน พ.ศ. 2554 
9. อาคารไม้ช้ันเดียว สร้าง 20 มิถุนายน 2516 
 

ประมาณการรายได้โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ปีงบประมาณ 2563 
 

รายละเอียดยอดเงินงบต่างๆ ท่ีน ามาใช้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 3,394,600.00 

เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 853,920.00 

รายได้สถานศึกษา 550,000.00 

รายได้สถานศึกษา (ค่าแม่บ้าน) 263,600.00 

เงินนอกงบประมาณ(ค่าอาหารกลางวัน) 2,712,000.00 

เงินค่าเส้ือผ้า,อุปกรณ์การเรียน,หนังสือ 1,955,721.00 

รวมยอดเงิน 9,729,841.00 
 
 
 

 
 

ประมาณการรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี งาน รวมทั้งหมด งบแต่ละฝ่าย ร้อยละ ยอดประมาณ 
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1 งานแผนและสารสนเทศ 9,729,841 67,000 0.69 67,000 
2 งานวิชาการ 9,729,841 5,273,641 54.20 5,273,641 
3 งานงบประมาณ 9,729,841 775,000 7.97 775,000 
4 งานบุคคล 9,729,841 522,200 5.37 522,200 
5 งานบริหารทั่วไป 9,729,841 3,092,000 31.78 3,092,000 

 
รวมรายจ่ายตามโครงการท้ังหมด 9,729,841 100 9,729,841 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลการจัดการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

 

หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา 
อังกฤษเพื่อการส่ือสาร 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 80 80 40 
-สาระเพิ่มเติมการค้นคว้าเพื่อเรียนรู้   (IS๑,IS๒) บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ 40 



6 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด  1,080  1,080 
 
หมายเหตุ  1. ระดับช้ัน ป.1 - ป.5 บูรณาการสาระ IS1 - IS2 ในรายวิชาพื้นฐานวิชา 
                   ช้ัน ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ช้ัน ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ัน ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ัน ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ช้ัน ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์)   

 2. ระดับช้ัน ป.6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การค้นคว้าเพื่อเรียนรู ้(IS1 , IS2) 
               3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์)ให้น าความรู้จากท่ีศึกษา
ค้นคว้าจาก IS1 – IS2  ในหน่วยการเรียนรู้เฉพาะไปด าเนินกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0 (40) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104  เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา  2 1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 (40) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 (40) ง21102 การงานอาชีพ 1.0 (40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม    2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม    2.5 (100) 
ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 (20) ว21202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 (20) 
ง21201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1.0 (40) ง21202  การจัดการข้อมูล

สารสนเทศ 
1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

5 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10 
 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
 

หมายเหตุ   
วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 (40) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว22103  เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104  เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 (40) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 (40) ง22102 การงานอาชีพ 1.0 (40) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม    3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม       3.0 (120) 

ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
IS22201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ ( IS1 ) 

1.0 (40) IS22202 การส่ือสารและการ
น าเสนอ ( IS2 ) 

1.0 (40) 

ง22201 การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Power Point 

1.0 (40) ง22202  งานกราฟฟิกและการ 
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

5 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดเป็น (IS3) 
การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 

10 
 

รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620 
หมายเหตุ   

วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
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ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 (40) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว23103  เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104  เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 (40) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 (40) ง23102 การงานอาชีพ 1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม    2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม    2.5 (100) 
ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 (20) ว23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 (20) 
ง23201 การส่ือสารข้อมูล 1.0 (40) ง23202 การสร้างเว็บเพจ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (60) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
20 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

5 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 
 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
 
หมายเหตุ   

วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 0.5 (20) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 0.5 (20) 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว31104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2   1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
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รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม   8.5 (340) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 1.5 (60) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 (60) 
ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 (40) ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 (40) 
ง31201 สร้างภาพกราฟฟิก 1.0 (40) ง31202 การท าหนังสือเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 (40) 
IS31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ (S1) 1.0 (40) IS31202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 (40) 

รวม 16.0 (640) รวม 16.0 (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือวิสามัญ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือวิสามัญ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
จัดเป็น (IS3) การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

10 
 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
หมายเหตุ  1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=
15+17+3=35 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ  1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม 
= 15+17+3=35 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงสรา้งหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 0.5 (20) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2   1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ท31201 ลิขิตภาษา 1.0 (40) ท31202 วาทการ 1.0 (40) 
ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 (40) ค31204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ส31201 การเมืองการปกครอง 1.0 (40) ส31202 การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์โลก 1.0 (40) 
ง31201 สร้างภาพกราฟฟิก 1.0 (40) ง31202 การท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) 
ง31203 ภาษา HTML 1.0 (40) ง31204 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1.0 (40) 
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อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
อ31203 สนุกกับข่าว 1 1.0 (40) อ31204 สนุกกับข่าว 2 1.0 (40) 
IS31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ (IS1) 1.0 (40) IS31202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 (40) 

รวม 15.5 (620) รวม 15.5 (620) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือวิสามัญ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือวิสามัญ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมแลสาธารณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
จัดเป็น (IS3) การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม 

10 

รวมเวลาเรียน 680 รวมเวลาเรียน 680 
หมายเหตุ  1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม 
=15+16+3=34 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ  1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม 
=15+16+3=34 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 0.5 (20) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 0.5 (20) 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม   8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม   8.5 (340) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว32223 เคมี 3 1.5 (60) ว32224 เคมี 4 1.5 (60) 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ง32201 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 (40) ง32202 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 1.0 (40) 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 1.0 (40) อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 1.0 (40) 

รวม 16.0 (640) รวม 16.0 (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน 20 
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- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

15 
15 

- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 20 
 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=15+17+3 
=35 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=15+17+3 
=35 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 3 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร ์3 1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร ์4 1.5 (60) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 0.5 (20) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 0.5 (20) 
ว32103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ท32201 อักษรพาเพลิน 1.0 (40) ท32202 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ส32201 โลกร่วมสมัย 1.0 (40) ส32202 เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ง32201 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 (40) ง32202 การใช้ Microsoft Excel 1.0 (40) 
ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 1.0 (40) ง32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซีข้ันสูง 1.0 (40) 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
อ32203 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1.0 (40) 

รวม 15.5 (620) รวม 15.5 (620) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 10 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
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หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=15+16+3 
= 34 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=15+16+3 
= 34 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) รายวิชาพื้นฐาน 5.0 (200) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย  6 1.0 (40) 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.5 (60) ว32102  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย  6 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 (400) รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 (400) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.5 (100) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.5 (80) 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว33206 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว33225 เคมี 5 1.5 (60) ว33226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว33245 ชีววิทยา 5 2.0 (80) ว33246 ชีววิทยา 6 2.0 (80) 
ง33201 การสร้าง Web Page  1.0 (40) ง33202 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 (40) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

รวม 16.0 (640) รวม 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 10 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 10 
 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 660 
หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=12+18+3 
=33 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=10+18+3 
=31 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) รายวิชาพื้นฐาน 5.0 (200) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย  6 1.0 (40) 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.0 (40) ว32103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ว32102  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ท33021 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 (40) ท33202 สืบสานมรดกไทย 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 (80) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 (80) 
ว33286 พลังงาน 1.0 (40) ส33ค202 ศาสนพิธีในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส33201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 (40) ง33202 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1.0 (40) 
ง33201 การสร้าง Web Page  1.0 (40) ง33204 การสร้างสื่อผสม 1.0 (40) 
ง33203 การตัดต่อวีดีโอ 1.0 (40) อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 2 1.0 (40) 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 1 1.0 (40)   

รวม 15.0 (600) รวม 13.0 (520) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชุมนุม 

 
15 
15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 580 

หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม=12+16+3 
=31 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 หมายเหตุ   
1. รวมพ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม+กิจกรรม= 10+16+3 
=29 ชม. 
2. วิชาหน้าท่ีพลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
 
-แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเป็นพิเศษ  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม  เทคโนโลยี  

เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โรงเรี ยนจึงได้ก าหนดนโยบาย
การศึกษาไว้ดังนี้  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
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ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  การเป็นพลเมืองดี  ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  เป็นผู้มีความมัธยัสถ์  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  มุ่งมั่นประกอบอาชีพสุข
จริต  สามารถพึ่งตนเองและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2. เน้นให้ผู้เรียนฝึกสังเกต  พิจารณาใฝ่หาความรู้และค้นคว้าเหตุผล  ส่งเสริมด้านจินตนาการ  การ 
เสริมสร้างปัญญา  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านต่าง  ๆ  เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ส่งเสริมการจัดสร้าง  จัดหาส่ือการเรียนการสอน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  สังคมและพัฒนาประเทศ 

3. เน้นการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาในพระพุทธศาสนา   
สามารถคิดแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  มีสติ  มีเหตุผล  มีความสุขุมรอบคอบ  มีความรักและซาบซึ้งในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการในการบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบ   มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

5. มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง  รู้จักเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีวินัยมีความ 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  รู้จักการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้โรงเรียนสวยสะอาดร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังใน
และนอกห้องเรียน  และพร้อมท่ีจะร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและด้านอื่น ๆ  อันจะอ านวย
ประโยชน์แก่ปวงชน 

6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพและความต้องการของ 
ชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แผนผังโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ (ฝั่งประถม) 
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แผนผังโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ (ฝั่งมัธยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรยีนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายบรรจง  ปิ่นปฐม 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

         
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
 
 

งานบริหารบุคคล 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- การวางแผนการจัดการเรียน 
  การสอนในสถานศึกษา 
- การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  และการจัดกิจกรมพัฒนาผู้เรียน 
  ของงานวิชาการ 
- งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล  
  และการเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
  การศึกษาในโรงเรียน 

- การขออนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน การ
ใช้งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อ
การศึกษา 

- การวางแผนอัตราก าลังและการ  
  ก าหนดต าแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้นและ 
  การย้ายข้าราชการครู 
- การด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขั้น   
  เงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การด าเนินการทางวินัยและการ 
  ลงโทษ 
- การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การด าเนินงานธุรการของ
โรงเรียน(การจัดท า SSR ของครู  
SAR ของโรงเรียน) 
- การดูแลอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดล้อม 
- การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
- การรับนักเรียน 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

งานแผนและสารสนเทศ  

- จัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอตั้ง งบประมาณ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณ 
- การจัดท าและการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา 
เครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงาน 
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          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ปีพุทธศักราช  2560 (ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ. 2551)  เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
จัดระบบโครงสร้างบริหารโดยกระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรในโรงเรียนได้รว่มคิดร่วมวางแผน  ร่วม
ตัดสินใจและร่วมประเมินผล  โดยแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานแผนและสารสนเทศ  งานบริหารวิชาการ  
งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีผู้อ านวยการรับผิดชอบดูแลงานท้ัง 5  ฝ่าย 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้แต่งต้ังฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารของโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน า ร่วมวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผลและให้การสนับสนุนในการบริหารงานโรงเรียน 
 ในการบริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
ร่วมกันวางแผนก าหนดทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียน  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  หลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลักสูตรท้องถิ่น  แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรยีน 

 
การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ก าหนดเป็นแผนการให้บริการ  และโครงสร้างผลผลิตเป็น  5  ผลผลิต 
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1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ส าหรับโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีโครงสร้างผลผลิตเพียง  3  ผลผลิต  คือ 
 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  หมายถึง  เด็กท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในแต่ละ
ระดับช้ันในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ท้ังระดับช้ันเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล  2  ไม่นับรวม
เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  หมายถึง  นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน  ต้ังแต่ช้ัน  ป.1 -  ม.3  ไม่นับรวมนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียน
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามท่ี
หลักสูตรก าหนดในแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ัน ม. 4- ม. 6 ไม่นับรวมนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียน
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้น าผลผลิตดังกล่าวมาก าหนดเป็นแผนการให้บริการ
ผลผลิต  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาระดับอนบุาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในส่วนของระดับอนุบาล 
ก็จะรับผิดชอบการให้บริการผลผลิตท่ี  1  คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รับผิดชอบการให้บริการผลผลิตท่ี  2 คือ ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ และการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับผิดชอบการให้บริการผลผลิตท่ี 3 คือ จบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ภายใต้การให้บริการผลผลิต  โรงเรียนได้ออกแบบกิจกรรมหลักท่ีส าคัญเพื่อด าเนินงานให้ผลผลิต
สามารถบรรลุเป้าหมายความส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เวลา  และต้นทุนท่ีได้ท าข้อตกลงกับ
หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป  ลักษณะของกิจกรรมหลักจะต้องส่งผลการด าเนินงานโดยตรงกับผลผลิต  และเป็น
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานในหน่วยงานนั้น    ซึ่งมีความยืดหยุ่น
แตกต่างกันไปตามบริบทและข้อจ ากัดของหน่วยงานนั้นๆ  ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  กิจกรรมหลักดังกล่าว ต้องแสดงความเช่ือมโยงไปหาผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องได้  
 การจัดท ากิจกรรมหลักดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดได้นั้น  จะต้องมีกิจกรรมและ
ให้บริการในการจัดท ากิจกรรมหลักให้มีประสิทธิภาพ  เรียกกิจกรรมนี้ว่า กิจกรรมรอง   ซึ่งกิจกรรมรองนี้จะ
เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงานในหน่วยงานนั้น  และจะมีความ
ยืดหยุ่นไปตามบริบทและข้อจ ากัดของหน่วยงาน 
 การด าเนินงานท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองจะมีความราบรื่นสามารถด าเนินงานไปสู่
ความส าเร็จได้จะต้องมีกิจกรรมในลักษณะอ านวยความสะดวกของการท างานเชิงสนับสนุนเข้ามาเสริม
ระบบงาน  เรียกว่า  กิจกรรมสนับสนุน  ซึ่งจะเป็นไปภารกิจและอ านาจหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สายงานในหน่วยงานนั้นและจะมีความยืดหยุ่นไปตามบริบทและข้อจ ากัดของหน่วยงาน 
 เมื่อมองท่ีมาของกิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมสนับสนุน  จะต้องยึดหลักเรื่อง
โครงสร้างของหน่วยงานหรือสถานศึกษาและภารกิจ  หน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายใน  ซึ่งมีความยืดหยุ่น
แตกต่างกันไปตามบริบทและข้อจ ากัดของหน่วยงานนั้นๆ  ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
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การศึกษา  โดยการน าความคิดรวบยอดของภารกิจ  หน้าท่ีของหน่วยงานย่อยมาแปลงเป็นกิจกรรมแล้ว
วิเคราะห์ลักษณะของการด าเนินงานเพื่อก าหนดว่าเป็นกิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  หรือกิจกรรมสนับสนุน 
 ดังนั้นการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายในท้ังท่ีเป็นงานหรือ
โครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะเป็นตัวบอกความเช่ือมโยงไปสู่การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว
ได้ซึ่งต้นปีงบประมาณหน่วยงานหรือสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ โดยการระบุหรือก าหนดให้ได้ว่ากิจกรรมใดเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการใดและ
เป็นความรับผิดชอบตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานไหนซึ่งจะท าให้รู้วา่ค่าใช้จ่าย
ท่ีหน่วยงานย่อยภายในใช้ไปสามารถน าเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ เมื่อได้กิจกรรมตัวแทนของหน่วยงานย่อยแล้ว 
ให้วิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมว่าเป็นการให้บริการในรูปแบบของกิจกรรมลักษณะใด  ได้แก่  กิจกรรม
สนับสนุน  กิจกรรมรอง  หรือกิจกรรมหลักตามค าจ ากัดความต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมีลักษณะ อ านวยการภายในหน่วยงานหรือบริหาร
ท่ัวไป  ให้สามารถจัดท าและให้บริการโดยตรงแก่หน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานของกิจกรรมหลัก  เช่น  กิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา  เป็นต้น 

2. กิจกรรมรอง  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมีลักษณะให้บริการระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้การ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ  เช่น  กิจกรรมควบคุมและจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณและ
บริหารสินทรัพย์  เป็นต้น 

3. กิจกรรมหลัก  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมีลักษณะจัดท าโดยตรงกับผลผลิตเป็นไปตามภารกิจของ
หน่วยงาน  เช่น  กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  ระดับสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมพัฒนาส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นต้น  
   
ภาระงานของโรงเรียน 
  ตาราง  แสดงภารกิจส าคัญของหน่วยงานในโรงเรยีน 
 

หน่วยงาน ภารกิจส าคัญ 
1. ฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ     จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตลอดจนจัดระบบข้อมูลด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
2.  ฝ่ายงานบริหารวิชาการ    จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนจบ

หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ    บริหารงานแผนงานและงบประมาณให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา 
4. ฝ่ายงานบริหารบุคคล    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
5.  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป    สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน จัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 ภารกิจหลัก 

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
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3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ให้มีชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

4. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่ือทันสมัย เช่น การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

5. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพและท างานอย่างมีมาตรฐาน  
6. จัดให้มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อร่วมมือพัฒนานักเรียนรว่มกัน 

 ภารกิจรอง 
  ภารกิจท่ีมีลักษณะให้บริการระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้การด าเนินงานของกิจกรรมหลักมี   
ประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมควบคุมและจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น 

ภารกิจสนับสนุน 
     ภารกิจทีมีลักษณะอ านวยการภายในหน่วยงานหรือบริหารงานท่ัวไป  ให้สามารถจัดท าและให้บริการ
โดยตรงแก่หน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานของกิจกรรมหลัก  เช่น  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
    จุดแข็ง    
   1. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีมี
สุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เป็นท่ีน่าพอใจ 
 2. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการท างานแบบมีส่วนร่วม  
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะพิเศษ  คือ  สู้งาน 
 3. ผู้บริหารและ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย รู้และเข้าใจในวิทยาการความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษาใหม่  น าไปสู่การปรับวิสัยทัศน์และพัฒนาตนให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มุ่งมั่นอุทิศตนในการท างานและยึด
หลักธรรมาธิบาลในการบริหารงานสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญได้ผลดี  มีการจัดการจัดองค์กรโครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบให้เกิดผลต่อเป้าหมายการศึกษา 
 5. โรงเรียนมีท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางและการคมนาคม 
 6. เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และเป็นต้นแบบในประเภทต่างๆ  

จุดอ่อน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีต้องพฒันาเพิ่มมากขึ้น  คือ  ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์  ต้องได้รับการปรับปรุง  ซึ่งยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
 2. นักเรียนมีศักยภาพด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาฝึกนิสัยด้านนี้ต่อไป 
 3. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนบางกิจกรรมไมพ่อเพียง เช่น สถานท่ีออก
ก าลังกายของนักเรียน สถานท่ีจอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานท่ีพักผ่อน ห้องพักครู เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส  
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สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาสูงมาก  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมีความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกจิซึ่งเป็นย่านค้าขาย มีพ่อค้าวานิชและคหบดีคอยให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
         อุปสรรค 

สถานศึกษาอยู่ในเขตชุมชนกึ่งเมือง  ค่อนข้างจะมีความเจริญทางด้านต่างๆ มากมาย  รวมไปถึงส่ิง
เร้าและยั่วยุต่างๆ  สังคมโดยรอบมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาด้านส่ิงเสพติด ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างท างานในโรงงานซึ่ง
ต้ังอยู่รายล้อมสถานศึกษา ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาและครอบครัวท่ีต้องให้ความสนใจ  เข้าใจและ
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ด้านวิชาการ เป็นเนื้อหาสาระท่ีผู้เรียนทุกช่วงช้ันต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ให้ผู้เรียนอ่านได้  เขียนคล่อง  
คิดเลขเป็น  เข้าสังคมได้  มีทักษะและพัฒนาการทางร่างกายเหมาะสมกับวัย  นอกจากจะอ่านได้เขียนคล่อง  
คิดเลขเป็น  แล้วต้องเกิดทักษะกระบวนการจนเกิดเป็นความคิดรวบยอดได้ท่ีส าคัญ  คือต้องกล้าคิด  กล้าท า  
กล้าแสดงออก  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง  รวมถึงการน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพหรือ
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ด้านกีฬาเป็นกระบวนการท่ีต้องให้ผู้เรียนรักในกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนทุกคนต้องเรียนกีฬาเป็น 1
ประเภท  หลังจบช้ันสูงสุดของโรงเรียน  เล่นเป็นอย่างเดียวไม่พอ  ต้องรู้จักกฎ  กติกา มารยาทในกีฬา  ชนิด
นั้นๆ  เพื่อให้เกิดสมรรถภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  และยังท าให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส  เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่  
จากสังคมกีฬา 
 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณ ีจัดให้มีการศึกษาด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาติ  ของสังคม
และชุมชน  ในท้องถิ่นนั้นๆ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  กิริยามารยาทแห่งความเป็นไทย  โดยท าให้เป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 
 เป็นคนดีของสังคม ท้ังสามด้านของตนท่ีกล่าวมาเช่ือว่าผู้เรียนจะเป็นคนดีของสังคมซึ่งเก่งอย่างเดียวไม่
พอ ต้องดีด้วย  สถานศึกษาต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม  กล่าวคือสร้างคน
ให้สังคม  สังคมก็จะดีข้ึน 
 ด้านเทคโนโลยี ต้องจัดหาให้เพียงพอเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คณะครูและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
และผู้สอน ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม   เพื่อทันต่อยุคต่อสมัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กล่าวคือ  ครูใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานสอน นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการท างานการหาความรู้และ
จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในบริเวณโรงเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและมีวิทยากร
มาช่วยสอน 
 องค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ชุมชนเป็นเจ้าของโรงเรียนต้องร่วมกับพัฒนาวางแผนหา
แนวทางกันพัฒนาอาคารสถานท่ี  อุปกรณ์การเรียนการสอน  เพราะถือว่าส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีส่งผลให้นักเรียน
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและเร็ว  มีวิทยากรท้องถิ่นมาร่วมสอน  ตลอดจนวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกนั  ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของรัฐต่างๆ  ในเขตบริการ  วัด  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือชุมชน 
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  พัฒนาศักยภาพของตน โลกยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  มีความรู้ส่ิงใหม่ๆ  เกิดขึ้น
ตลอด  ถ้าไม่ศึกษาไม่ตามก็จะไม่มีความรู้  ไม่ทันต่อยุคต่อสมัย  ไม่มีวิสัยทัศน์  ต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้
อบรมสัมมนาเพิ่มเติมเพื่อให้เพิ่มพูนในทุกๆ  เรื่องท่ีเป็นไปได้และต้องมีอย่างต่อเนื่องด้วย 
  
 

บทท่ี 3 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 

 
   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต  2  ได้ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์  ท่ีเช่ือมโยงและสอดรับนโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 ขั้นพื้นฐาน 
   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ  และประสิทธิภาพของผู้เรียน  ครู
และบุคคลกรทางการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสุขภาพ   
จัดส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฐมวัย 
   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม  รักษ์ความเป็นไทย และปฎิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์   
 เด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 งามอย่างไทย 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างท่ัวถึง

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามกระบวนการของการบริหารแบบใช้โรงเรียน

เป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน

การศึกษา 
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  มีกระบวนการบริหารจัดการแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5.  ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
   ตัวชี้วัด 

1.1 อัตราการเข้าเรียนการศึกษาก่อนประถมศึกษา (อนุบาล  1) 
1.2 อัตราการออกกลางคัน 
1.3 อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด  (อนุบาล  2) 
1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษามีพัฒนาการตามเกณฑ์ 

2. การศึกษาภาคบังคับ  
 ตัวชี้วัด 

2.1 อัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปีท่ี 1) 
2.2 อัตราการออกกลางคัน 
2.3 อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด (มัธยมศึกษาปีท่ี  3) 
2.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ทีก าหนด 
2.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
2.6 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนอยู่ในระดับ  2.75  ขึ้นไป 

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตัวชี้วัด 

3.1 อัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาปีท่ี  3 หรือเทียบเท่า) 
3.2 อัตราการออกกลางคัน 
3.3 อัตราการจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
3.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ทีก าหนด 
3.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนอยู่ในระดับ  2.5  ขึ้นไป 

 
 

บทท่ี  4 
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 
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  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ให้ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงและสอดรับตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
2. การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
5. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน  

จุดเน้นตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 

 จุดเน้น 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาและความ

ต้องการของชุมชน 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง มีความเป็นประชาธิปไตย และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
  จุดเน้น 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

2. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

3. ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
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  จุดเน้น 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อรองรับการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 
  จุดเน้น 

1. ส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด ศิษย์เก่า และชุมชน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์องค์กร 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
     โรงเรียนเร่งปรับปรุงระดับการบริหารจัดการ  โดยเน้นการพัฒนาท้ังระบบ  โดยให้มีการกระจาย

อ านาจ  ความรับผิดชอบโดยอิสระ  และน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวก  เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการ  มีหลักประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ตลอดจนมีการติดตาม  ควบคุม  
ก ากับอย่างไรใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สร้างเสริมขวัญและก าลังใจในการท างาน  เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของ
องค์กรยิ่งขึ้น 

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                 โรงเรียนเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานของหลักสูตร

และศักยภาพของผู้เรียนทางด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ด้านดนตรี  กีฬา  และอาชีพ  โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  ดี  เก่ง  มีสุข  มุ่งเน้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบในหน้าท่ี  มี
ความเป็นไทย  โดยอาศัยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนด้วย 

 
 

3. ด้านบุคลากร 
                โรงเรียนเร่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  โดยจะน าวิชาการทุกวิธีท่ีจะท าให้บุคลากรเป็น
ผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม  และส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนให้มาก
ท่ีสุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
    โรงเรียนจะมุ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่แท้จริงและเอื้อ  
ต่อกระบวนการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียน  ครู และชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข
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บทท่ี 5 
โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  

 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสม โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังต่อไปนี้ 
1. ฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ จ านวน   4   โครงการ 
2. ฝ่ายงานบริหารวิชาการ  จ านวน  23  โครงการ  
3. ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ จ านวน   5   โครงการ 
4. ฝ่ายงานบริหารบุคคล  จ านวน   3   โครงการ 
5. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  จ านวน  15  โครงการ 
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โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและ 
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    จริยธรรมของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย  นางสาวกิตติยา  รักงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นางสาวศรุดา  วีระสมัย  นางสาวกิตติยา  รักงาม นางสยุมพร  เล่ียนเครือ 
   นางประนอม  ทิมพิทักษ์  นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน  เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้ เป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคม  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อม
ท้ังด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง   เพื่อน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้อย่างมั่นคง  แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงามมีจิต
สาธารณะ  พร้อมท้ังมีสมรรถภาพ  ทักษะ  และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน   ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติด 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใช้กรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  มาเป็นแนวทางในการ
จัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  แล้วน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน    และพยายามให้คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน
พัฒนาโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น  มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 2.2 คณะครูน าหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น  ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 การจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   

ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จ านวน 61 คน  ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น 
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3.1.2 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จ านวน 61 คน น าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น  ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1.3 ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ท่ีคณะครู

น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ครูน าหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น   ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพสูงสุด 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

1 ตุลาคม 2562 
 

- 
 

นางสาวกิตติยา  รักงาม 
 

2.  พิจารณากิจกรรม 
 

2 ตุลาคม 2562 
 

- ผู้อ านวยการ 
 

3.  จัดเตรียมเอกสาร 
 

ธันวาคม 2562 
 

 นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา วีระสมัย  
 

4.  ด าเนินการตามโครงการ 
 - ประชุมคณะครู/หัวหน้า
กลุ่มสาระ 

 
มกราคม – มีนาคม 2563 

 
- 

 

 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา วีระสมัย 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
-จัดท ารูปเล่ม 
 
4.2 กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรในท้องถิ่น 
- จัดท าและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดท ารูปเล่ม 

 

 
มกราคม – มีนาคม 2563 

 
 
 
 

มกราคม – มีนาคม 2563 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

นางสยุมพร  เล่ียนเครือ 
นางประนอม  ทิมพิทักษ์ 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
คณะครูทุกท่าน 
 
 
นางประนอม  ทิมพิทักษ์ 
นางสยุมพร  เล่ียนเครือ 
นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
คณะครูทุกท่าน 

5.  น าหลักสูตรไปใช้ 
 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

 

- คณะครูทุกท่าน 

6.  นิเทศติดตาม 1 ครั้ง / เดือน - นางสาวกิตติยา  รักงาม  
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  นางสาวศรุดา วีระสมัย 
ฝุายวิชาการ 

7.  ประเมินผล 
 

30  กันยายน  2563 
 31 มีนาคม 2564 

 

- นางสาวกิตติยา  รักงาม  
นางสาวศรุดา วีระสมัย 

8.  รายงานผลโครงการ 30  กันยายน  2563 - 
 

นางสาวกิตติยา  รักงาม
นางสาวศรุดา วีระสมัย  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
6. งบประมาณ    จ านวน  4,000  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 6.1  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2,000  บาท 
 6.2  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2,000  บาท 
 
7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น  

กิจกรรม STEM ศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

2.  จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
มีความรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามตัวช้ีวัด 

1. ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 
 
2. ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น  
 
 
 
3. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

1. แบบประเมิน 
 
 
2. แบบประเมิน 
 
 
 
 
3. แบบนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ท่ีได้รับการปรับปรุง
พัฒนาท่ีสมบูรณ์ มากขึ้น 
 9.2  คณะครูน าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9.3  การจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบกิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  มีคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์  มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

 
     ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวกิตติยา  รักงาม) 
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     ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
                   

                                                    ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
                                                  หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

     ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ (PISA) 
   กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ (Open House) 
   กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู ่ กิจกรรมวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด  1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย  นางสาวกิตติยา  รักงาม 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ  นางสาวศรุดา  วีระสมัย  นางสาวกิตตยา  รักงาม 
   นางมรกต  ชมช่ืน  นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
   นางวนิดา ทองสุขใส  นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
   นางสาวพิพาพร สังคุ้ม  นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 

นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา  นางสารภี  กองสิน 
   นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์     นางสาวชิดชนก  วันดี 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) 
พบว่า มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง และจาก
การวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง และคิดค านวณไม่เป็น ท าให้ไม่สามารถใช้
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาและด้านการคิดค านวณไปเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้มีคุณภาพได้  นอกจากนี้
นักเรียนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ หากปล่อยท้ิงไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะท าให้นักเรียนขาด
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง แนวทางแก้ไข ครูทุกคนใน
โรงเรียนและผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โดยร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โครงการนี้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ 3 ของสพฐ. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและจัดแสดงผลงาน 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถหลากหลาย 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 1 ตุลาคม 

2562 
- นางสาวศรุดา วีระสมัย 

นางสาวกิตติยา  รักงาม 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

2 ตุลาคม 
2562 

- นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1 พ.ย.62 - นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 

4. ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี ้
     4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ (PISA)   
     - จัดท าแบบฝึกและแบบทดสอบ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 8 กลุ่มสาระ 
ทุกระดับช้ัน 
 
     4.2 จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
      - โดยครูผู้สอนวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือ
ความสามารถพิเศษท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคลจากบัน ทึกผลหลังการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อซ่อมหรือเสริมให้
นักเรียนและบันทึกลงในแบบบันทึกการสอน
ซ่อมเสริม 
      
 

 
พ.ย.62-ก.ย.

63 
 
 
  
 
 
พ.ย.62-ก.ย.

63 
 
 
 
 
 
 

 
4,000 

 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางมรกต  ชมช่ืน 
นางวนิดา ทองสุขใส 
 
 
 
 
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
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กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     4.3 จัดกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ     
(Open House)  
     - โดยจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 
เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และเชิญสถาบันท่ีเกี่ยวข้องมาร่วม
ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน
ท่ีสนใจ 
 
     4.4 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 
    - โดยจัดเป็นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

4.5 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     - จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน 
     - การประกวดผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
การอนุรักษ์พลังงาน ส่ิงแวดล้อม  
 
     4.6 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยดังนี้ 
      -     จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน 
      -    การประกวดผลงานด้านภาษาไทย 
 

4.7 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ดังนี ้
      - จัดบอร์ดประวัติสุนทรภู่ในห้องเรียน 
และหน้าอาคาร 
     -จัดกิจกรรมเสียงตามสายและหน้าเสาธง
เกี่ยวกับผลงานของสุนทรภู่ 
     - ประกวดผลงานเกี่ยวกับสุนทรภู่ 
 
    4.8 จัดกิจกรรมวิชาการ 
       -    จัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมของ
นักเรียนด้านปัจจัยในการเรียน เช่น หนังสือ
เรียน เส้ือผ้าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน        
 

กุมภาพันธ์ 
63 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 63 

 
 

18 สิงหาคม 
63 
 
 
 

29 
กรกฎาคม 

63 
 

26 มิถุนายน 
63 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 62 
– กันยายน 
63 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

4,000 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

1,955,721 

นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอัญชลี เจริญสุข 
น.ส.สุนีย์พร ว่องไวอมรเวช 
 
นางวนิดา ทองสุกใส 
น.ส.ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ 
 
 
 
นางมรกต  ชมช่ืน 
นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา 
 
 
นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา 
นางสารภี  กองสิน 
 
 
 
 
 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์ 

 
กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 5. ประเมินและสรุปผล 
  1. ครูประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม

กันยายน 63 - คณะครูทุกท่าน 
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สาระการเรียนรู้ และสรุปผลการประเมิน 
 
   2.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กันยายน 63 - นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 

   3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กันยายน 63 - นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
 

   4 .สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

กันยายน 63 - นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
 

   5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหาร 

กันยายน 63 - นางสาวศรุดา วีระสมัย 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  2,045,721  บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
   1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเปูาหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ แบบประเมิน 

   2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความตามท่ีก าหนด 
 

รายงานผลทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

แบบรายงานผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 9.2 นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
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ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาวกิตติยา  รักงาม) 
 
 

    ลงช่ือ……………………………….........…………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
            หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 

 ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ              
                          (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและ 

    จริยธรรมของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด  1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิตติยา รักงาม , นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตขอทุกคนมีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับ
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การศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง 
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนประเทศในอนาคต โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพและสุนทรียภาพในกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และส่ิงประดิษฐ์ ในระดับโรงเรียน  
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 ระดับภาค และระดับประเทศ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เป็นท่ีประจักษ์ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง โรงเรียนและชุมชน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ร่วมแข่งขันร้อยละ 80 ของกิจกรรม
การแข่งขัน  

 
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนประสบความส าเร็จได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นท่ี 

และระดับประเทศ 
 

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2562 - นางสาวกิตติยา  รักงาม 

นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

2 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1 พฤศจิกายน 
2562 

- นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

4. ด าเนินกิจกรรมต่อไปนี ้
4.1  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
 ระดับภาค/ประเทศ 

4.2  ส่งนักเรียนสอบอัจฉริยะภาพ  สสวท. 
4.3 ส่งนักเรียนสอบสารานุกรมไทย 

 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
120,000 

 
นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
คณะครูทุกท่าน 
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5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2563 - นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กันยายน 2563 - นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2563 - นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บริหาร 

กันยายน 2563 - นางสาวกิตติยา  รักงาม 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2562  ถึง   30  กันยายน  2563 
6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  120,000  บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 7.1 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 7.2 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของจ านวนกิจกรรมท่ีส่งนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศร่วมแข่งขัน  

 ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมิน 

2. ร้อยละของความส าเร็จ ของนักเรียนในการเข้า
ร่วม ประกวดแข่งขันในระดับกลุ่ม เขตพื้นท่ี และ
ระดับประเทศ 

รายงานผลการแข่งขัน แบบรายงานผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การบูรณาการอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.2 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศจัดกิจกรรมและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.3 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้แสดงผลงานทางการศึกษาให้ปรากฏเป็นท่ีน่าช่ืนชมแก่
สาธารณชน 
 
 

    ลงช่ือ  ………………………………………….. ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวกิตติยา รักงาม) 

 
    ลงช่ือ  …………………………………………..  ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
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     ลงช่ือ  ………………………………………….  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                        (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
           หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 

 
     ลงช่ือ ………………………………………….. ผู้อนุมัติโครงการ  

                           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
โครงการ    โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 
   ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์  นางสาวอรชา  จิวพ่วง นางสาวพรทิพย์   เนียมหอม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และได้เรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน รวมท้ังได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
หลักการและวิธีการท่ีก าหนดให้ในกฎกระทรวง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษและได้ 
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

2. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนในวัยเรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตา
ศักยภาพ 

3. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีเรีย
ร่วมกับนักเรียนปกติ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษร้อยละ 100 ในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษตาม

ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลและได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
3.2 เชงิคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ในวัยเรียนได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละ
บุคคลและได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
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4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   
 

1 ตุลาคม 2562 
 

- นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
นางสาวอรชา  จิวพ่วง  

นางสาวพรทิพย์  เนียมหอม 

แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน 
พฤศจิกายน 2562 

 

 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
นางสาวอรชา  จิวพ่วง  

นางสาวพรทิพย์  เนียมหอม 
ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลประจ าปีการศึกษา 2562    
ท่ีวางไว้  
       - รายงานจ านวนนักเรียนในโรงเรียน
ผ่านระบบ SET ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2562 
      - จัดหาส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนเรียนรวม 
      - ประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา 
2562 ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  
      - รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
      - คัดกรองผู้เรียนประจ าปีการศึกษา
2563 
       - จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และด าเนินการตามแผน IEP 
       - รายงานจ านวนนักเรียนในโรงเรียน
ผ่านระบบ SET ปีการศึกษา 2563 
       

 
พ.ย.2562-ก.พ.2563 

 
 

พฤศจิกายน 2562 
 
 

พฤศจิกายน 2562 
 

มีนาคม 2563 
 
 

มีนาคม 2563 
 
 

มีนาคม 2563 
 

พฤษภาคม 2563 
 

พฤษภาคม  2563 
 

 

 
4,000 

 

 
ครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วมทุกคน 

 
 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
 
 

ครูผู้สอน 
 

ครูผู้สอน 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

 
ครูประจ าช้ันครูที่ปรึกษา 

 
 

ครูประจ าช้ันครูที่ปรึกษา/
ครูผู้สอน 

ครูประจ าช้ันครูที่ปรึกษา/
ครูผู้สอน 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
 
 



62 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

      - จัดหาส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนเรียนรวม 
      - สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

มิถุนายน 2563 
 

กันยายน 2563 
 

 ครูประจ าชั้นครูที่ปรึกษา/ 
ครูผูส้อน 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงานผลต่อโรงเรียน 

 
กันยายน 2563 

 
- 
 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
นางสาวอรชา จิวพ่วง  

น.ส.พรทิพย์ เนียมหอม 
. 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  เดือนตุลาคม  2562  ถึง  30  เดือนกนัยายน  2562 
 
6.  งบประมาณ   4,000   บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8.ระดับความส าเร็จ 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับการพัฒนาด้านการจัดการ 

เรียนรู้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
9.2 นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศได้รับส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนร่วมให้กับให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

ส ารวจ/สัมภาษณ์ แบบส ารวจ/ สัมภาษณ์ 
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9.3 คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจัดการเรียน 
ร่วมให้กับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                   (นางสาวอรชา  จิวพ่วง) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวพรทิพย์   เนียมหอม) 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

               (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
         หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ    พัฒนาศูนยอ์าเซียน ASEAN  Center 
กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียน กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 

               ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา นางกวิสรา   วัดจินดา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
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1. หลักการและเหตุผล 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  12  เมื่อเดือนมกราคม  2550  ผู้น าประเทศอาเซียนเห็นชอบ
ร่วมกันจัดท า  “ประชาคม  สังคม  อาเซียน”  ภายในปี พ.ศ.  2559  เพื่อร่วมมือสร้างประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญ ในการขับเคล่ือนความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศไทยและภูมิภาค ตามกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน  เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา  การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  การน าโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามารองรับ  
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญ
และเร่งให้บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนตระหนักและเข้าใจในบทบาทของอาเซียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีเจตคติท่ีดีต่อความแตกต่างท้ังทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภาษา อีกท้ังนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนผลลัพธ์ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีความตระหนักและมี
เจตคติท่ีดี ต่อความแตกต่างท้ังทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา 
    2.4 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนู ทิศ สามารถใช้          
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารเบื้องต้นได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ  80  ได้เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน 
     3.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ  80  มีความรู้               

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     3.1.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ  80  ตระหนัก                

และมีเจตคติท่ีดีต่อความแตกต่างท้ังทางด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษา 
     3.1.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ  80  สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารเบื้องต้นได้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เกี่ยวกับอาเซียน 
     3.2.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน 
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     3.2.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ เกิดความตระหนัก               
และมีเจตคติท่ีดีต่อความแตกต่างท้ังทางด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษา 

     3.2.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศ สามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารเบื้องต้นได้ 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  14,000  บาท   
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  1 ตุลาคม 62 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 

นางกวิสรา   วัดจินดา  

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประชุมวางแผน 

ธันวาคม 62 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางกวิสรา   วัดจินดา 

การด าเนินโครงการ 
  - พัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์อาเซียน 
ASEAN  Center ให้มีความพร้อมเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ของคณะครูและ
นักเรียน  
 

 
ธันวาคม 62 – 
สิงหาคม 63 

 

 
10,000 

 

 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางกวิสรา   วัดจินดา 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  - จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับ ASEAN ใน
วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 

8 สิงหาคม 2563 
 
 

4,000 นางกวิสรา   วัดจินดา 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
คณะครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 - นางกวิสรา   วัดจินดา 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
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         1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแกประชาชนูทิศ มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติ
ท่ีดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี ส่ือสารและ
สารสนเทศในการส่ือสารเบื้องต้นได้ 
 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
และบุคลากร 
 

แบบสังเกต 
 

         2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการ 
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถาม 
 

 

 
 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

     9.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลุกแกประชาชนูทิศทิศ มีความตระหนักและมีเจตคติท่ี
ดี ต่อความแตกต่างท้ังทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา 

9.3 นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารเบื้องต้น
ได้ 
 

ลงช่ือ    .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
 ( นางกวิศรา   วัดจินดา) 
 
 

ลงช่ือ    .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
 ( นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา ) 
 
 

ลงช่ือ    ............................................. ผู้ตรวจสอบโครงการ 
  ( นางสาวศรุดา  วีระสมัย ) 

        หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ    .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน:    บริหารวิชาการ 
โครงการ:    พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  
ลักษณะโครงการ:  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:    มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ข้อ 4 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 3.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวชิดชนก  วันดี   นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์   
กลุ่มทีรั่บผิดชอบ: คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูและ 
นักเรียนสามารถด าเนินการเรียนการสอนได้โดยลดข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ลง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผลต่อการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด รวมท้ังพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาส่ือและบทเรียนอิเลคทรอนิกส์
ได้เอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตนเองและนักเรียนมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค์  

    2.1. เพื่อจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    2.2. เพื่อใหค้รูและนักเรียนสามารถร่วมกันพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย 
    2.3. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

     2.4. เพื่อใหค้รูสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีและ

อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
3.1.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
3.2 เชิงคุณภาพ  
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   3.2.1     ครูทุกคน ใช้ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน     

3.2.2.     ครูทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

 
6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  340,000  บาท   

 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

 
8. ระดับความส าเร็จ  
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2562 - นางสาวชิดชนก  วันดี 

 
2.แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการตาม
โครงการ 

ตุลาคม  2562 - นางสาวชิดชนก  วันดี 
นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
 

3.ประชุมคณะท างาน ตุลาคม  2562 - นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
 

4. ด าเนินงานตามโครงการดังนี ้
      - ก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการ
จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     -พัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     -พัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ 
 

 
ตุลาคม 2562 

- 
ธันวาคม  2562 

340,000 นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม เมษายน 2563
กันยายน 2563 

- นางสาวชิดชนก  วันดี 
นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
 

6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน กันยายน 2563 - นางสาวชิดชนก  วันดี 
นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการจัดหา
และพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

-ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 

8.2 ครูและบุคลากรทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

-ตรวจส่ือการสอน
เทคโนโลยี 

-  แบบส ารวจการใช้ส่ือ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีและอุปกรณ์  
เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9.2 ครูทุกคน ใช้ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน     

9.3 โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์เพื่อให้บริการกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวชิดชนก  วันดี)  

 
ลงช่ือ ............................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์) 
 

ลงช่ือ ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
      หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  นิเทศภายในและยกระดับห้องเรียนมาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2, 3 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมรกต  ชมช่ืน นางวนิดา  ทองสุขใส    
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ         
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่ามีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้นครูจึงต้องปรับ
พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนจากผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดการปฏิบัติจริง ตลอดจนการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนต้องมีส่วนเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการช้ีแนะและเป็นท่ีปรึกษาให้ครูได้ปรับพฤติกรรมการสอนอย่างหลากหลาย
และจัดบรรยากาศในช้ันเรียนอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีน่าเรียน และจัดท าเอกสารประจ า
ห้องเรียนและมีแผนการจัดกิจกรรมเป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย 

3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. เปูาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง  
  3.1.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ตามเปูาหมายท่ีโรงเรียน 
ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ   

3.2.1 ครูทุกคนจัดห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศน่าเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. วิธีด าการเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน 1 ตุลาคม 2562  

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางมรกต ชมช่ืน 
นางวนิดา ทองสุขใส 

ขั้นเตรียมการ 
- จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

2 ตุลาคม 2562  นางมรกต ชมช่ืน 
นางวนิดา ทองสุขใส 

ขั้นด าเนินงานตามโครงการดังนี ้
   - จัดท าแผนการนิเทศ 
   - จัดท าปฏิทินการนิเทศการสอน 

พฤศจิกายน 2562 
ถึง สิงหาคม 2563 

 

10,000 นางมรกต ชมช่ืน 
นางวนิดา ทองสุขใส 
ครูวิชาการ 
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  และเอกสารชั้นเรียนภาคเรียนละ 1ครั้ง 
   - จัดท าแบบบันทึกการสังเกตการสอน 
   - จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ
นิเทศ 
ขั้นติดตามประเมินผล 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
 

25 กันยายน 2563 
 นางมรกต ชมช่ืน 

นางวนิดา ทองสุขใส 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562  ถึง  30  กันยายน 2563 
 
6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  10,000  บาท 
 
7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8.ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมิน 
พฤติกรรมการสอน สังเกตการสอน แบบสังเกต 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การจัดท าเอกสารวิชาการ ตรวจสอบ แบบบันทึก 
ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูทุกคนสามารถจัดห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศน่าเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
   
 
   
      ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางมรกต  ชมช่ืน ) 
 
      ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
            (  นางวนิดา ทองสุขใส) 
 
      ลงช่ือ……………………………………….ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            ( นางสาวศรุดา วีระสมัย  ) 
         หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
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      ลงช่ือ……………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม  ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนงาน:    บริหารวิชาการ 
โครงการ:    แนะแนว 
ลักษณะโครงการ:  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 
   ผู้เรียน   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:   มาตรฐานท่ี  1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1, 1.2   

    มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวนิภา   มหาโชติ   นางโสภา  ค านา    นายชาติชาย  ฉัตรทอง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ:  คณะกรรมการและครูผู้สอนแนะแนวโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงท่ีสุด ในปัจจุบันงาน
แนะแนวมีความจ าเป็นและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุก
รูปแบบ  เริ่มต้ังแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  
รู้จักเลือกตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเปูาหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาท่ี
ส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ  
บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการให้ค าปรึกษา  บริการติดตามผลประเมินผล  แบบส ารวจกิจกรรม  กลวิธี และ
ขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝุาย จึง
สามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 
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การจัดการแนะแนวในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีโดยจัด
ควบคู่กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จัดการแนะแนวให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  เป็น
การแนะแนวในเชิงรุก ให้หลายๆ ส่วน หลายๆหน่วยสังคมมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการแนะแนวชีวิตและ
สังคม   เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็นคน  คนเก่ง และเป็นคนท่ี
มีความสุข 

 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้น ากิจกรรมและกระบวนการแนะแนวไปจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถด้านการศึกษา  อาชีพ ความสนใจของตนเอง  

และปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
      2.4 เพื่อประเมินความพึงพอของผู้เรียนท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆของงานแนะแนว 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูผู้สอนแนะแนวร้อยละ 80 น ากิจกรรมและกระบวนการแนะแนวไปจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย 

     3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความถนัด ความสามารถด้านการศึกษา  อาชีพ ความสนใจของ
ตนเอง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
     3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆของงานแนะแนว 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรในโรงเรียนได้น ากิจกรรมและกระบวนการแนะแนวไปจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย 
3.2.3 ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถด้านการศึกษา  อาชีพ ความสนใจของตนเอง และ 

ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
     3.2.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆของงานแนะแนว 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอกิจกรรม 1-10 ตุลาคม 2562 - นางสาวนิภา  มหาโชติ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

2.ประชุมช้ีแจงโครงการ/แต่งต้ัง
คณะท างาน 

1-10 พฤศจิกายน
2562  

- ผู้อ านวยการฝุายบริหาร 

3. ขั้นด าเนินการตามแผน 
3.1 บริการศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียน 

- แบบส ารวจพฤติกรรม (SDQ) 
- ทดสอบความถนัด ความสนใจ 
- ส ารวจพฤติกรรมของผู้เรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 

 
3,000 

 
 
 

 
1.นางสาวนิภา   มหาโชติ 
2.นางโสภา  ค านา 
4.ครูผู้สอนแนะแนว  
5.ครูประจ าช้ัน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.2   บริการสารสนเทศ 
          - จัดกิจกรรมแนะแนว  
          - การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 
          - จัดท าปูายนิเทศ  ประชาสัมพันธ์ 

- จัดปัจฉิมนิเทศ 
- จัดปฐมนิเทศ 
 

3.3 บริการให้ค าปรึกษา 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านอาชีพ 
– ด้านส่วนตัวและสังคม 
 

3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล  
- ทุนการศึกษา 
- กยศ. 
- การเลือกแผนการเรียน(โควต้า) 
 

3.5 บริการติดตามผลและประเมินผล 
- ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ติดตามผลการแนะแนว 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

กุมภาพันธ ์
ตลอดปีการศึกษา 

มีนาคม 
เมษายน – พฤษภาคม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
กรกฎาคม 

ตลอดปีการศึกษา 
มกราคม-มีนาคม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

มีนาคม  
ตลอดปีการศึกษา 

 

15,000 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

500 

1.นางสาวนิภา   มหาโชติ 
2.นางโสภา  ค านา 
3.นายชาติชาย ฉัตรทอง 
4.ครูผู้สอนแนะแนว  
5.ครูประจ าช้ัน 
6.คณะกรรมการแนะแนว 
 
1.นางสาวนิภา   มหาโชติ 
2.นางโสภา  ค านา 
3.นายชาติชาย ฉัตรทอง 
4.ครูผู้สอนแนะแนว  
 
1.นางสาวนิภา  มหาโชติ 
2.ฝุายจัดหาทุนการศึกษา 
3.คณะครูทุกท่าน 
 
 
1.นางสาวนิภา  มหาโชติ 
2.ครูสายช้ัน ม.3 และ ม.6 
3.ฝุายวัดผล 

4. ขั้นประเมินผล 31 มีนาคม 2563, 
30 กันยายน 2563 

200 1.นางสาวนิภา  มหาโชติ 
 

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 30 กันยายน 2563 300 1.นางสาวนิภา  มหาโชติ 
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6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  20,000  บาท  

 
7.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   8.1 ครูร้อยละ 80 น ากิจกรรม และ
กระบวนการแนะแนวไปจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินกิจกรรม 
- กิจกรรมแนะแนว 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

   8.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย 

- การให้ค าปรึกษา 
  - สอบถาม 

- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
-  แบบสอบถาม 

   8.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความถนัด 
ความสามารถด้านการศึกษา  อาชีพ ความ
สนใจของตนเอง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การให้ค าปรึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

 
   8.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านต่างๆของงานแนะแนว 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูน ากิจกรรมและกระบวนการแนะแนวไปจัดการเรียนการสอน 
9.2 ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย 
9.3 ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถด้านการศึกษา อาชีพ ความสนใจของตนเอง และปรับตัวอยู่ใน

สังคมได้ 
9.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆของงานแนะแนว 

 
ลงช่ือ    ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางสาวนิภา   มหาโชติ )   
 

ลงช่ือ    ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางโสภา      ค านา ) 
 

ลงช่ือ    ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( นายชาติชาย  ฉัตรทอง ) 
 

ลงช่ือ    ...........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         ( นางสาวศรุดา  วีระสมัย ) 
       หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ    ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบรรจง  ปิน่ปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

แผนงาน    บริหารวิชาการ 
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โครงการ    ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด  1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ   นายภาณุวัฒน์   จันทร์แดง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ดังในมาตรา 25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวน
สัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ์  อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล
และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนา
สถานท่ีให้เป็นแหล่งเรียนได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  
และเกิดความใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
จากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ประกอบการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนเป็นคนในประชาคมอาเซียน  จึงได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนเพื่อ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  เศรษฐกิจ  ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัย  เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2.  เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

3.  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  

4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ 80 มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 

3.2   เชิงคุณภาพ 
3.2.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 
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      3.2.2 จัดหาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
              3.2.3 ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3.2.4  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ 80 มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม 2562 

- นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒ ิ
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
 

ขั้นเตรียมการ 
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

7 พฤศจิกายน 2562 
- นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
ขั้นด าเนินการ 
       - ส ารวจแหล่งความรู้ภายนอก
สถานศึกษาและจัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู ้
       - สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ เช่น  
ศูนย์ส่ือการเรียนการสอน ห้องเรียน
คุณภาพ ฯ 
      - พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
      - ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

พฤศจิกายน 2562 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 

 
- 
 

480,000 

นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 

 
 

นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
คณะกรรมการ 
 
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
คณะกรรมการ 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
      - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
      - ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา   
      - มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 

 นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
คณะกรรมการ 
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ขั้นติดตามประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 - 
 

 นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒ ิ
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 

คณะกรรมการ 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   480,000.00 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 9.2 เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 9.2 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา   
 9.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                              (นางสาวสุพัตรา  กสิวีฒนาวุฒิ) 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นายภานุวัฒน์  จันทร์แดง) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
   1) การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

-ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-ตรวจสอบจากการนิเทศ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
-การนิเทศ 

   2) แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีพอเพียง
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-ตรวจสอบจากการนิเทศ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-การนิเทศ 

   3) ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา   

-ตรวจสอบจากการนิเทศ 
 
 

-การนิเทศ 
 
 

   4) ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ 80 มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-ตรวจสอบจากการนิเทศ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-การนิเทศ 
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ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

            (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
         หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ    วิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1,  มาตรฐานท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวอัญชลี  เจริญสุข และนางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับ

การน าวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา 

วิจัยในช้ันเรียน นอกจากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงคุณภาพของ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.2 เพื่อให้ครูรู้สภาพความถนัด ความสามารถพิเศษของนักเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และ 
ด าเนินการแก้ปัญหา และส่งส่งเสริมให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูร้อยละ 100 ท าวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมคุีณภาพ 
3.1.2 ครูร้อยละ 80 น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน 
3.3 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน และจัดท ารายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็น
ระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

3.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพมากขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 

1 ตุลาคม 2562 - 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการท า 
  วิจัยในช้ันเรียน 
- จัดท าคู่มือวิจัยในช้ันเรียน 
- ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา วิเคราะห์ 
  ผลจากการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  ตาม
กลุ่มสาระท่ีตนรับผิดชอบ 
- ครูผู้สอนท าการวิจัยภาคเรียนละ   1 ครั้ง 
- ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล   แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อ  พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 
 

2,000 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
3. ฝุายบริหารงานวิชาการ 
4. คณะครู 
 

ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C) 
- ประเมินรายงานวิจัยในช้ันเรียน 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

(มีนาคม 2563/
กันยายน 2563) 

 
 

1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
3. ฝุายบริหารงานวิชาการ 
4. คณะครู 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (A) 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ 
  ประเมิน 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

(มีนาคม 2563/
กันยายน 2563) 

 
 

1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
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- จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
- สรุปและรายงานผล  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6.  งบประมาณ   2,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8.ระดับความส าเร็จ 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
9.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีขึ้น 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอัญชลี  เจริญสุข) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
     หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
- การใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา 
  การเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงานวิจัย 

- แบบประเมินงานวิจัย
ในช้ันเรียน 

- วิธีด าเนินการแก้ปัญหา และส่งเสริมความถนัด  
  และความสามารถของนักเรียน 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกเรียน 

- แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
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                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ     จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกุลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี  1 , มาตรฐานท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอารีรัตน์   แก้วอินทร์  นายปรีชา   ร่มโพธิ์ชี  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว ( Information)ของผู้
ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ส่ือการเรียนการสอนไ ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากส่ือพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันส่ือ
มีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง ส่ือการเรียนการสอนท่ีถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือส่ือ
ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction : CAI ) หรือส่ือประสมท่ีเรียกว่า 
มัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น  ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศยังไม่ได้มีการใช้ส่ือดังกล่าวข้างต้นกับนักเรียนในระดับท่ี
เหมาะสม   สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีอีกท้ังครูยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้และผลิตส่ือ  
ดังนั้น  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดทักษะ ความ
เข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

2.1 เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

3. เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้  
พัฒนาการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 80  
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3.1.2 สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                     
ได้ร้อยละ 80  
           3.2   เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ทุกคน  สามารถยกระดับผลการเรียนของห้องเรียนให้ดีขึ้นจาก 

3.2.2 คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
4.  วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
  - จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติ
โครงการ  ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 ตุลาคม 2562  นางอารีรัตน์   แก้วอินทร ์
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 

แต่งต้ังคณะกรรมการการท างาน  ตุลาคม  2562  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ 
 - ส ารวจความต้องการการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562  
       - รวบรวมเสนอขออนุมัติ จัดซื้อ
วัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
      - ส ารวจความต้องการการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563  
 - รวบรวมเสนอขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
พฤศจิกายน 2562 

 
 
 

พฤศจิกายน 2562 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 

 
900,000.00 
 

 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 
 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
 
 

หัวหน้างานวิชาการ 
 

 

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์ 

 
กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงานผลต่อโรงเรียน 

 
กันยายน 2563 

 
- 
 

นางอารีรัตน์   แก้วอินทร ์
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   เงินงบประมาณ  900,000   บาท 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

โรงเรียนมีการจัดซื้อ/จัดท า/หา/ผลิตส่ือ/นวัตกรรมส่ือ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโครงการ
ท่ีได้ต้ังไว ้ 

การส ารวจ 
ประเมินโครงงาน 

แบบส ารวจ 
 แบบประเมนิโครงงาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและพอเพียง 

9.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจากส่ือ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
                                              ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางอารีรัตน์   แก้วอินทร์) 
 

    ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นายปรีชา   ร่มโพธิ์ชี) 
 
                                                        ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ  

     (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
  หัวหน้างานฝุายบริหารวิชาการ 
 

                                                        ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ    ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน (Living Library) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1, มาตรฐานท่ี 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม  นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน (Living Library) 
   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศ
อย่างกว้างขวางในทุกสถานท่ีและทุกเวลาโดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ท่ีส าคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุนและการปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
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นิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณา
การโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีต้องให้มีการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดท่ีมี“หนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดีเรียกว่า ห้องสมุด 3 ดี 

โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและ
เกิดการใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 
2561) ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติ
ต่อไป โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน (Living Library)เป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

         2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนบุคลากรและชุมชน 
           2.3 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
           2.4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ 
     3.1.2 นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม 
     3.1.3 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 65 
     3.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     3.1.5 ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน บุคลากร และชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน ตุลาคม 2562 - นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 

นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2562 - นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  
 

ตุลาคม 2562 - นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 

2. ขั้นด าเนินการ     
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2.1 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี 
    1) กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ อบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุดจัด
และตกแต่งห้องสมุด จัดกลุ่มหนังสือ
ตามกลุ่มสาระ 
    2) กิจกรรมยอดนักอ่าน 
    3) กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
2.2 กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
     1) กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน 
     2) กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
     3) กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
     4) กิจกรรมจัดปูายนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ทุกวัน  
ทุกวัน  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 

200,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
 
 
 
 
 
นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 
และครูประจ าช้ัน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     5) กิจกรรมตอบค าถามจาก     
       สารานุกรมไทย 
     6) กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา 
     7) กิจกรรมสุดยอดบันทึกนักอ่าน 
     8) กิจกรรมเขียนค าขวัญวันส าคัญ 
     9) กิจกรรมแรลล่ีรักการอ่าน 

 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 

  

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน  
 

กันยายน 2563 - นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 
นางสาวพิพาพร สังคุ้ม 

5.ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
6.งบประมาณ         จ านวนเงิน 220,000 บาท   
7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
     1. ร้อยละของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
สถิติการใช้ห้องสมุดร้อยละ 75 

เก็บข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุด แบบบันทึกสถิติการเข้า
ใช้ห้องสมุด 

     2. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนงัสือเพิ่มเติมเดือนละ 
1 เล่ม 

เก็บข้อมูลการยืมหนังสือ แบบบันทึกการยืม
หนังสือ 

     3. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสมุด
บันทึกการอ่านร้อยละ 65 

ส ารวจบันทึกการอ่าน สมุดบันทึกรักการอ่าน 
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     4. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

     5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับ
การด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน บุคลากร และชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรูน้ักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 

 

   ลงช่ือ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม) 
 

   ลงช่ือ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวพิพาพร สังคุ้ม) 
 

   ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
          หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

    ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก าชัย ยุกติชาติ  , นางกวิสรา วัดจินดา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
นักเรียน  “ดี เก่ง มีสุข” การท่ีสถานศึกษาน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้มาตรฐาน “เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” รวมท้ัง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

         1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
           2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและร่วมพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
           3.  เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ กระตือรือร้นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
           4.  เพื่อให้ผู้เรียนคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1  ครูร้อยละ  75  มีการจัดการเรียนการสอนบูรณการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.1.2  นักเรียนร้อยละ  75  มีคุณธรรม มีความรู้ สามารถใช้สติในการด าเนินชีวิต 

3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        3.2.2  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเป็นตัวอย่างสถานศึกษาพอเพียง 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

 
6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  20,000  บาท   
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ตุลาคม 2562 - นายก าชัย ยุกติชาติ 
นางกวิสรา วัดจินดา 

 
2.แต่งต้ังคณะท างาน 
- ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
- จัดท าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  ฐานการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  ฐาน  ป.1 - ป.3 
-  ฐาน  ป.4 - ป.6 
-  ฐาน  ม.1 - ม.3 
-  ฐาน  ม.4 - ม.6 
 

1 ตุลาคม 2562 - ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูผู้สอน 
คณะครูผู้สอน 

 
คณะครูผู้สอน 

3.ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 
 

20,000 นายก าชัย ยุกติชาติ 
นางกวิสรา วัดจินดา 
และคณะครูผู้สอน 

 
4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 

 
- นายก าชัย ยุกติชาติ 

นางกวิสา วัดจินดาและ
คณะครูผู้สอน 

 
5.สรุปและรายผลโครงการ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 

 
- นายก าชัย ยุกติชาติ 

นางกวิสา วัดจินดา 
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3. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมี
การพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือความพอประมาณ ความมี เหตุผล มี
คุณลักษณะของคนดีมีคุณธรรม 

 

- การสังเกต 
- ประเมินโครงการ 

- บันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ 
9.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และน ากิจกรรมการเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 
 

ลงช่ือ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นายก าชัย  ยุกติชาติ) 
 
ลงช่ือ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางกวิสา วัดจินดา) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางสาวศรุดา วีระสมัย) 
     หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
  ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน    บริหารวิชาการ 
โครงการ    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 

     ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 , 1.2 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวอัญชลี  เจริญสุข  นางมรกต  ชมช่ืน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์     
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษา 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ัง
ยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้จัดท าโครงการพานักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้เมื่อนักเรียน ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีส าคัญๆ จังหวัดต่างๆ ซึ่งสถานท่ีบางแห่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งท่ีชาว ไทยทุกคนควรรู้จักท าให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียว
ส าคัญๆ ของประเทศชาติ 
2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      เป็นคนใฝุรู้ใฝุเรียน  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้  และประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิต 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อื่นได้  

3.4 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานท่ี และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
3.2.2 นักเรียนพฒันาตนเองตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
 

1 ตุลาคม 2562 - 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางมรกต  ชมช่ืน 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

 
พ.ย.62-มี.ค. 63 

 
66,720 

 
1. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
2. คณะครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

พ.ย.62-มี.ค. 63 54,960 1. นางมรกต  ชมช่ืน 
2. คณะครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

พ.ย.62-มี.ค. 63 85,800 1. นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล 
2. คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 

พ.ย.62-มี.ค. 63 80,520 1. นางสาวนิภา  มหาโชติ 
2. คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

พ.ย.62-มี.ค. 63 74,360 
 

1. นางวนิดา  ทองสุขใส 
2. คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ทัศนศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
     แผนการด าเนินกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 
 

พ.ย.62-มี.ค. 63 64,600 1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
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กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขัน้ตรวจสอบและการประเมิน (C) 
- ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการไปทัศน
ศึกษา 

พ.ย.62-มี.ค. 63  
 

1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางมรกต  ชมช่ืน 
3. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
4. นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล 
5. นางสาวนิภา  มหาโชติ 
6. นางวนิดา  ทองสุขใส 
7. คณะครู 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (A) 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ 
  ประเมิน 
- จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
- สรุปและรายงานผล  

มีนาคม 2563  
 

1. นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 
2. นางมรกต  ชมช่ืน 

 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   426,960 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 
 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ 
9.2 นักเรียนมีการพฒันาด้านความคิด มีความรู้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษา 
  ปีท่ี 6 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- ใบตอบรับหนังสือขออนุญาต 
  ผู้ปกครองนักเรียน 
 

- หนังสือขออนุญาต 
  ผู้ปกครองนักเรียน 

- นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
  นอกสถานท่ี และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

- ตรวจแบบบันทึกกิจกรรมทัศน 
  ศึกษา 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
  ทัศนศึกษา 

- นักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เรียนรู้อย่าง 
  มีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 

- ท าแบบประเมินความความพึง 
  พอใจการเข้าร่วมโครงการ 
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- แบบประเมินความพึง 
  พอใจการเข้าร่วม 
  โครงการทัศนศึกษา 
  แหล่งเรียนรู้ 
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ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอัญชลี  เจริญสุข) 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางมรกต  ชมช่ืน) 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
   หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารวิชาการ  
โครงการ   ลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 

    ผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี  1 , มาตรฐานท่ี 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภินันท์  มณีวรรณ  นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นายอภินันท์  มณีวรรณ  นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา และผู้ก ากับลูกเสือทุกระดับ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
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 หลักสูตรลูกเสือ  เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้จัด
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อเน้นให้ผู้ เรียนเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น  ในการสอนหลักสูตรลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีช่วยให้เด็กมีความอดทน  อยู่ในระเบียบ
วินัย  รู้จักช่วยตนเอง  อยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนศึกษาธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน  ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
นักศึกษาวิชาทหารขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารมีความอดทน  มีระเบียบวินัย   
และมีความสามัคคี 
 2.2 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่าง 
มีความสุข 
 2.3 เพื่อเป็นการทดสอบวิชาลูกเสือและเพิ่มพูนประสบการณ์ของลูกเสือ - เนตรนารีและนักศึกษาวิชา
ทหาร    
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ลูกเสือ – เนตรนารี ส ารอง ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จ านวนร้อยละ 98  

ปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  1  วัน  ปีละครั้ง 
3.1.2 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

จ านวนร้อยละ 98   ปฏิบัติ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  3  วัน  2  คืน  ปีละครั้ง 
3.1.3 ลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  จ านวนร้อยละ 98  

ปฏิบัติกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  2  วัน  1  คืน  ปีละครั้ง 
 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ลูกเสือ – เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีความ

อดทน มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
      - เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ  
      - ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  
 

1 ตุลาคม 2562 - นายอภินันท์ มณีวรรณ 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
 

2 แต่งต้ังคณะท างาน 
      - มอบหมายการปฏิบัติงาน  

ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ก ากับลูกเสือ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  426,960 บาท   
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.1 ลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง 
     - แต่งต้ังผู้ก ากับฯ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - จัดกิจกรรม เดย์แคมป์ 
 
  3.2 ลูกเสือ เนตรนารี  สามัญ 
     - แต่งต้ังผู้ก ากับฯ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 3 
วัน 2 คืน 
 
  3.3ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
     - แต่งต้ังผู้ก ากับฯ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 3 
วัน 2 คืน 

  
พฤศจิกายน 2562  

–  
กันยายน  2563 

 
 

พฤศจิกายน 2562  
–  

กันยายน  2563 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562  
–  

กันยายน  2563 

 
66,720 

 
 
 
 

54,960 
 
 
 
 
 

240,680 
 
 
 

 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
 
 
 
นายอภินันท์  มณีวรรณ์ 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3.4 ลูกเสือ เนตรนารี  วิสามัญและ
นักศึกษาวิชาทหาร 
3.4.1 ลูกเสือ เนตรนารี  วิสามัญ 
     - แต่งต้ังผู้ก ากับฯ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2 
วัน 1 คืน 
3.4.2 นักศึกษาวิชาทหาร 
    - เรียนสัปดาห์ละ1วันท่ีเขาชนไก่ 

พฤศจิกายน 2562  
–  

กันยายน  2563 

64,600 นายปรีชา   ร่มโพธิ์ชี 
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 

4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

กันยายน  2563 - นายอภินันท์ มณีวรรณ 
และ ผู้ก ากับทุกระดับ 

5.สรุปและรายผลโครงการ กันยายน  2563 - นายอภินันท์ มณีวรรณ 
นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
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8.ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
     1. ลูกเสือ – เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร  
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศทุกคนมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างเป็นระบบ 
 
     2. ลูกเสือ – เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีความอดทน   มีระเบียบ
วินัย  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

-  ส ารวจ 
-  สัมภาษณ์ 
 
 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
 

-  แบบส ารวจ 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
 
- แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 
 

 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ - เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารมีความอดทน  มีระเบียบวินัย  และมีความสามัคคี 
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 2. ลูกเสือ – เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
 3. ลูกเสือ – เนตรนารี  ทุกประเภทมีประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรม 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นายอภินันท์   มณีวรรณ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา) 
 
 ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        ( นางสาวศรุดา  วีระสมัย ) 
     หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรม   กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
   กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพระ 
   กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์       นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ าลง มีสาเหตุเนื่องมาจาก มีส่ือและเทคโนโลยี เข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไข นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายในการร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมท้ังมีความภูมิใจในความเป็นไทย ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคระกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา   มีอุดมการณ์ท่ีจะพัฒนาตนเองและมีวิถีชีวิตท่ีดี 
งามมีความสุขในสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้น าและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม  
3. เป้าหมาย 
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         3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ  85 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ  85 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา   มีอุดมการณ์ท่ีจะพัฒนาตนเอง

และมีวิถีชีวิตท่ีดีงามมีความสุขในสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ  85 เป็นผู้น าและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม    
        3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  บ่งบอกถึงความเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
       4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดท าโครงการ เสนอขอ
อนุมัติโครงการ  

1 ต.ค. 2562 - ผู้บริหารโรงเรียน 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นายชัชวัชร์     พิศาลจารุวรรณ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
คณะท างาน  
- ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

2 ต.ค. 2562 - ผู้บริหารโรงเรียน 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นายชัชวัชร์     พิศาลจารุวรรณ 

3. ขั้นด าเนินการ 
   1. กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
 
   2. กิจกรรมท าบุญตักบาตร
วันพระ 
    
   3. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 
มิ.ย. 2563 

 
 

พ.ค. 2563 - ก.ย. 
2563 

 
พ.ย. 2563 

 
150,000 

 
 

1,000 
 
 

1,000 

 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นายชัชวัชร์     พิศาลจารุวรรณ 
 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นายชัชวัชร์     พิศาลจารุวรรณ 
 
นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์ 
นางกวิสรา      วัดจินดา 

5. ขั้นติดตามประเมินผล ก.ย. 63 
 

- 
 

นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์  
นายชัชวัชร์     พิศาลจารุวรรณ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 
6. งบประมาณ                       152,000  บาท 

 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
    9.2 สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่สังคมและประเทศชาติได้ 
 
 
 
                                          ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์) 
 
                                          ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ) 
                                        

          ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                       (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 

            หัวหน้างานฝุายบริหารวิชาการ 
 

               ลงช่ือ    .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน  
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1   

1. เพื่อให้นักเรียนทุกเป็นคนดี  คนเก่ง  และ
อยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข 

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

2. เพื่อนให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา มีอุดมการณ์ท่ีจะพัฒนา
ตนเองและด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขใน
สังคมและส่ิงแวดล้อมได้ 

- ทดสอบ 
- ปฏิบัติจริง 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการ    
  ปฏิบัติจริง 

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้น าและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคม 

- สังเกต 
- ปฏิบัติจริง 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการ    
  ปฏิบัติจริง 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย  นายก าชัย  ยุกติชาติ 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อ    สืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  โดยผลการ
หารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  รวมท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียน
คุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา 
ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจในการท าความดี 
             2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 
   3. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มข้ึน 
            4. จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ท่ีได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความพอเพียง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ     
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2  เชิงคุณภาพ    
3.2.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความพอเพียง 

ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
4.  วิธีด าเนินการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   จ านวนเงิน  20,000  บาท   
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

       1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ  ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมิน 
 

       2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ท่ีพึง
ประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน       

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมิน 
 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง 
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจในการท าความดี 
 9.2 เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ตุลาคม 2562 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นายก าชัย ยุกติชาติ 

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

พฤศจิกายน 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2562 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นายก าชัย  ยุกติชาติ 
กรรมการโครงการ 

4. ด าเนินงาน                                              
     4.1 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต วาทะ

ธรรม พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน 
      4.2 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม 
      4.3 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
      4.4 เครือข่ายชุมชนคนคุณธรรม 
      4.5 ตลาดนัดคุณธรรม 

พฤศจิกายน  2562 
- กันยายน  2563 

20,000 นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นายก าชัย ยุกติชาติ 
และคณะครูทุกท่าน 

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กันยายน   2563 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นายก าชัย ยุกติชาติ 

6..สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน   2563 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นายก าชัย ยุกติชาติ 
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 9.3 จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มข้ึน       
          9.4 จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ท่ีได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความพอเพียง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวศรุดา  วีระสมัย)  
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายก าชัย  ยุกติชาติ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
    หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
แผนงาน:    บริหารวิชาการ 
โครงการ:  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) 
ลักษณะโครงการ: ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน: มาตรฐานท่ี  1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวสุนีย์พร   ว่องไวอมรเวช นางอญัชลี   เจริญสุข 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงในยุค ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนา ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียน
ได้เท่านั้น แต่ส าหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อม
กัน กล่าวคือ ผู้เรียนต้องใฝุเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และครูจะต้อง
แสวงหาความรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้เรียน ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ชและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันวางเปูาหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนและตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วน
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บุคคล และผลท่ีเกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การ
ร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
           2.2 เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
           2.3 คณะครูร่วมกันวางแผน วางเปูาหมาย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           2.4 ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
3.   เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  แก้ปัญหาด้านการเรียนของแต่ละช่วงช้ัน    

ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
               3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียน ทักษะด้านต่างๆท่ีดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.1.1 นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาด้านการเรียน จากการวางแผนแก้ปัญหา การร่วมมือกันของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      3.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้  มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีทักษะด้านการเรียนท่ีสูงขึ้นตาม
ความสามารถ 
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 2 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการ 
3.ขั้นด าเนินการ 
   3.1ประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
จัดกลุ่มPLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.2 ค้นหาปัญหา /ความต้องการ 
   3.3 ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
   3.4 สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

น านวัตกรรมไปใช้ 
   3.5 บันทึกการด าเนินงานลงใน log 
book 

 
 ตุลาคม 2562  
 
ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

  10,000  
นางสาวสุนีย์พร   องไวอมรเวช 
นางสาวอัญชลี   เจริญสุข 
          คณะครูกลุ่มสาระ 

คณะครูกลุ่มสาระ 
คณะครูกลุ่มสาระ 
คณะครูกลุ่มสาระ 
คณะครูกลุ่มสาระ 

4. ขั้นติดตามประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 

กันยายน 2563 - นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช 
นางสาวอัญชลี   เจริญสุข 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
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6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  10,000    บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง    โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
  
 
 
 
 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
     1. จัดท านวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระเพื่อ
น าไปแก้ปัญหา การเรียนของนักเรียน และ
พัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น 

1. ประเมินนวัตกรรมของ
กระบวนการPLC 

1. แบบประเมิน 
 

     2 .  การ จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ โ ดยใ ช้
กระบวนการPLCสามารถแก้ปัญหาการเรียน
ของผู้เรียนให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ 2. แบบประเมินผล 

     3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

3. นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 3. แบบนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      9.1 การจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน จากความร่วมมือ ร่วมใจ และเรียนรู้ร่วมกันของครู 
ผู้บริหารและนักเรียน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน  

 

 
ลงช่ือ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสุนีย์พร   ว่องไวอมรเวช) 
 

ลงช่ือ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางอัญชลี   เจริญสุข) 

 
 ลงช่ือ  ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นางสาวสาวศรุดา   วีระสมัย) 
       หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ  ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

 

แผนงาน:    บริหารวิชาการ 
โครงการ:    โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class  standard  school) 
ลักษณะโครงการ:  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 

    ผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:   มาตรฐานท่ี  1, มาตรฐานท่ี 3   
ผู้รับผดิชอบโครงการ:   นางสาวชรัญญา  เจริญเดช,  นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ:   งานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class standard school) เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้  
ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มี
ความชัดเจน การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอันเป็นเปูาหมายปลายทาง
สูงสุดของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากลตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย จึงได้ก าหนดกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็น
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  โดยมีข้อก าหนด/เกณฑ์
ต่าง ๆ ในการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  6 หมวด ประกอบด้วย   การน าองค์กร  การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  การมุ่งเน้นนักเรียน  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นบุคลากร  
การมุ่งเน้นการด าเนินการ และการรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงานในหมวด 7   

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูขับเคล่ือนด้วยหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายสู่มาตรฐานสากล และเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  จึงได้จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 
2.3  เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
2.4  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
2.5 ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 
2.6  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 



108 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
 

2.7  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ  
3.1.1  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1 ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา 

ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   จ านวนเงิน  20,000  บาท   
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ตุลาคม 2562 - นางสาวชรัญญา  เจริญเดช  

นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

พฤศจิกายน 
2562 

- นางสาวชรัญญา  เจริญเดช  
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 
2562 

- นางสาวชรัญญา  เจริญเดช  
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 

4. ด าเนินงาน                                      
    4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล น าจุดเด่น
จากหลักสูตรต่าง ๆ มาประยุกต์ปรับใช้ 
   4.2 ปรับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
สากล 
   4.3 กิจกรรมและเปล่ียนเรียนรู้ จัดท า
โครงงาน 
   4.4  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

พฤศจิกายน  
2562 - กันยายน  

2563 

20,000 นางสาวชรัญญา  เจริญเดช  
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์
และคณะครูทุกท่าน 

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กันยายน   2563 - นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง  
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 

6..สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน   2563 - นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง  
นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์ 



109 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมิน 
 

2. : ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมิน 
 

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

 9.2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
 9.3 ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวชรัญญา  เจริญเดช)  
 
ลงช่ือ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
   หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 
แผนงาน:    บริหารวิชาการ 
โครงการ:    สะเต็มศึกษา 
ลักษณะโครงการ:  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 

     ผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:  มาตรฐานท่ี  1 , มาตรฐานท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางวนิดา   ทองสุขใส นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: ครูพี่เล้ียงสะเต็มศึกษา ศูนย์ สพฐ.140 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ท้ังส่ี  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้า
ด้วยกัน  โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค์  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดภายใน 5 ปี จะท าให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบ
ทุกโรงเรียน   

ดังนั้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดข้ึนในโรงเรียน  และเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  จึง
ได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษาข้ึนมา   
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้รูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM ศึกษา  ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

3. เป้าหมาย 
3.2 เชิงปริมาณ 
     3.1.1  ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 

               3.1.2  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมด าเนินงาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.1.1  ครูและนักเรียนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 

3.1.3  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด าเนินงาน 
 
 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

1ตุลาคม  2562 - นางวนิดา   ทองสุขใส 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน ตุลาคม  2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.  ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2562 

 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูพี่เล้ียงสะเต็มศึกษา 

4. ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
4.1  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ห้อง

สะเต็มศึกษา 
4.2  จัดท าแผนการสอนโดยใช้

โครงงานสะเต็มศึกษาทุกระดับช้ัน 
4.3  กิจกรรมสะเต็มทุกระดับช้ัน 

ตุลาคม  2562 –
กันยายน  2563 

20,000 นางวนิดา   ทองสุขใส 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 
คณะครูทุกคน 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 

6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  20,000  บาท   
 

7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส ารวจ , สังเกต  สัมภาษณ์ , 
สอบถาม 

แบบส ารวจ , แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ , แบบบันทึก 
แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

i. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  STEM  ศึกษา 
ii. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM  ศึกษา  ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางวนิดา   ทองสุขใส) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง) 

 

4.4  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
สะเต็มแต่ละช่วงช้ัน 

5.  ประเมินผลการด าเนินงาน กันยายน  2562 - 
นางวนิดา   ทองสุขใส 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 

6.  สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน  2562 - 
นางวนิดา   ทองสุขใส 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 

7.  รายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน  2562 - 
นางวนิดา   ทองสุขใส 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ปูอง 



112 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
 

ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวศรุดา   วีระสมัย) 
   หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ      งานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ลักษณะโครงการ ใหม่  
สนองนโยบาย     กลยุทธ์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา                 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี   1  มาตรฐานท่ี   2  มาตรฐานท่ี   3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานวิชาการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการงานของโรงเรียนท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออก

เอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่และท่ีจบการศึกษาไปแล้ว อีกท้ังยังด าเนินงานเรื่อง การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม School MIS  การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่ง
คะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม School MIS  การพัฒนาจะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมี
ความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2. เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทัน

ต่อการใช้งาน 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
4. เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีก าหนด 

3.เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
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3.1.2 มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 

3.1.3 มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาท่ีก าหนด 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1   ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่องานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผลในระดับ
มากขึ้นไป  

3.2.2 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 1 ต.ค. 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผนการท างาน พ.ย. 2562 - นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี 

น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน พ.ย. 2562 - นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี 

น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์
4. ข้ันด าเนินการจัดซื้อเอกสารและ
อุปกรณ์ 

พ.ย.2562–ก.ย.2563 10,000 นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์

5.ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินการ 

มี.ค.-ก.ย.2563 - นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์

6. ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
   -  จากการสังเกต 
   - จากผลการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน   

ก.ย. 2563 - 
 
 

นายปรีชา  ร่มโพธ์ิชี 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์

 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม 2562   ถึง 30  กันยายน 2563 
6. งบประมาณ  10,000  บาท  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1)  งานวัดผลประเมินผล 
2)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
3)  ศูนย์ GPA 
4)  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 

1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
งานวิชาการ งานทะเบียนและ
วัดผล 

- สอบถามจาก นักเรียน , คณะ
ครูในโรงเรียน , ผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อขอใช้บริการ 

แบบสอบถาม 

2.ครูผู้สอนสามารถด าเนินการ 
ได้ถูกต้องตามระเบียบการ วัดผล
และประเมินผล 

- สังเกตจากการส่ง งานวัดผล
ประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจโครงการ

- แบบสรุปการให้แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการวัดและ
ประเมินผล 
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วัดและประเมินผล 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2) การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
4) การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีก าหนด 

 

  
 

 
                                                                ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                        (นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี) 
                                                                                                                                                              
                                                                ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์) 
                                                                             
                                                                ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                      (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
         หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
                                                                 ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 
โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
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สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1, 2 และ 3 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์  นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  ครูผู้สอนและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาริเริ่มด าเนินการ “โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย” ทรงพบว่าจากการประเมินผลนานาชาติของโครงการ PISA ความรู้และ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉล่ีย อีกท้ังยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์  วิศวกรท่ี
จะร่วมมือขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ  เราจึงควรสร้างทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับระดับประถมศึกษา มีเปูาหมายในการ
ปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักต้ังค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรหรือทรัพยากรบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์และ
มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรม ท่ีสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ช่วยกระตุ้นความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียนท่ี 1 ท่ีเน้นการ
พัฒนาด้านสติปัญญา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.1  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.1.2  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.1.3 เพื่อให้ครู ผู้สอนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแผนการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
กระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา” 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  เกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดเจต
คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี 

3.1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป พัฒนาหลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการ
แผนการจัดการเรียนการสอนและยกระดับกระบวนการจัดการศึกษา 

3.1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา” 

3.2.2 นักเรียนประถมศึกษาทุกคน เกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานมาเช่ือมโยง ปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2.3 ครูผู้สอน พัฒนาหลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการแผนการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับกระบวนการจัดการศึกษา 
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3.2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  1 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. แต่งต้ังคณะท างาน ประชุม
คณะท างาน  วางระบบแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการบริหารจัดการ   

พฤศจิกายน 
2562 

- น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

3. ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
- จัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
พฤศจิกายน 

2562 

 
- 

 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
และครูผู้สอน 

4.ขั้นด าเนินการกิจกรรมในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา 
- จัดท าหลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประถมศึกษา 
- จัดกิจกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

พฤศจิกายน 
2562 – 

กันยายน 2563 

5,000 น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
และครูผู้สอน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ขั้นติดตามประเมินผล  
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 - น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ 
 จ านวนเงิน  5,000  บาท  
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
  
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้การประเมิน 
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1. ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ 

 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของนักเรียน ได้มีการ
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงตามสภาพจริงโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ผลการจัดกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 

3.  ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ครูผู้สอนจัดท าหลักสูตร 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการแผนการจัดการ
เรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน 
 

ประเมินห ลักสูตรบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 9.2 นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 9.3 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาหลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บูรณการแผนการจัดการเรียนการสอน 
และยกระดับกระบวนการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์) 
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง) 
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
               (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
         หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
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       (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน   บริหารวิชาการ 
โครงการ  โรงเรียนสุจริต  (Uplight School Project) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและ 

    จริยธรรมของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 , 3.3 , 3.4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา  นางสาวศรุดา  วีระสมัย  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมี การเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท า
ให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดย
หน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้จัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต  (Uplight School Project) 
ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการปูองกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลท่ีได้ไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการ
ขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
2.  วัตถุประสงค์ 
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 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2.เพื่อโรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานท่ี 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
   2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวท ี
   4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
   5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 
   6. นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
   7. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
   โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ           
ทุกระดับช้ันจ านวน 1,361 คน  
 
4.  วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

1 ตุลาคม 62 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
 

พฤศจิกายน 62 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 

พฤศจิกายน 62 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย 

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 
4.1  มีวินัยและความรับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  
คณะครูทุกคน 

   4.1.1  ปรับปรุงพัฒนา ก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการมาเรียนของนักเรียน  

   

   4.1.2  ปรับปรุงพัฒนาระเบียบของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ
และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ การสนใจการเรียน
และการแต่งการให้เหมาะสมในสถานการณ์
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ต่าง ๆ  
   4.1.3 จัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ทุกเช้า
และเย็น  โดยให้นักเรียนไหว้ครู รุ่นพี่ และ
เพื่อนๆ 
    

   

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   4.1.4  ฝึกอบรม  ควบคุมและดูแลมารยาท
ในการรับประทานอาหารในโรงเรียน  โดยให้
นักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหาร ซื้อ
อาหาร  เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วให้น าภาชนะ
ท่ีใส่อาหารไปเก็บให้เรียบร้อย  ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

4.2  ความซ่ือสัตย์สุจริต 
   4.2.1  จัดท าระเบียบหรือข้อตกลงใน
ห้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบการสอบและการไม่
ลอกการบ้าน 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

   4.2.2 การไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็น
ของตนและการฝึกให้นักเรียนพูดความจริงไม่
โกหก  
4.2.3  จัดท าสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียน
บัน ทึก ทุกครั้ ง ท่ี ปฏิ บั ติต ามกฎระ เบี ยบ 
ข้ อบั ง คับ  ข้ อ ตกลงหรื อม าตรการขอ ง
โรงเรียน/ของห้อง 
4.2.4  จัดท าธนาคารความดีให้เป็นคะแนน
สะสมความดีของแต่ละคน 

   

4.3  ความกตัญญูกตเวที 
   4.3.1  การท าความเคารพพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียนและกลับจาก
โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

   4.3.2  บันทึกความดีท่ีช่วยผู้ปกครอง
ท างานบ้านในแต่ละวัน 

   

   4.3.3  การท าความเคารพครู และช่วยงาน
ครูทุกครั้งท่ีมีโอกาส 

   

   4.3.4 จัดกิจกรรมวันพ่อ/วันแม่และวันครู     
4.4  ความมีเมตาก รุณา  โอบอ้อมอา รี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว 
   4.4.1  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
   4.4.2  จัดกิจกรรมทอดผ้าปุา เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   4.4.3 บริจาคส่ิงของให้ผู้ประสบภัยบัติต่างๆ     
   4.4.4  แบ่งบันส่ิงของให้ผู้อื่นทุกครั้งท่ีมี
โอกาส 

   

4.5  มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่า 
   4.5.1  จัดกิจกรรมการออมวันบาท  
   4.5.2  จัดกิจกรรมการแยกขยะ/   รีไซเคิล 
   4.5.3  รณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   4.5.4  จัดท าปูายค าขวัญเกี่ยวกับการ
ประหยัด 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

4.6  การการส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
นิยมไทยและด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
   4.6.1การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
สัปดาห์ละ1 วัน 
   4.6.2  ปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  เกี่ยวกับการกราบ การไหว้  
การท าความเคารพบุคคลต่าง ๆ 
   4.6.3  เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
   4.6.4  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
และท้องถิ่น 
   4.6.5 กิจกรรมลูกเสือ รักษาดินแดนและ
ชุมนุม 

ตลอดปีการศึกษา  นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

5. กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
     5.1.1 กิจกรรมการประชุมประจ าสัปดาห์ 
     5.1.2 กิจกรรมการสอบธรรมะทาง
ก้าวหน้า 
     5.1.3 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     5.1.4 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
     5.1.5 กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติดี 

ตลอดปีการศึกษา 500 นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

คณะครูทุกคน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. ครูจัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 500 คณะครู 
7. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
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8. สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กันยายน 63 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

9. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน กันยายน 63 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

10. ประเมินโครงการ กันยายน 63 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

11. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 63 1,000 นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
นางสาวศรุดา  วีระสมัย  

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
6.  งบประมาณ     3,000 บาท 
 
7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ สังเกต แบบสังเกต 
2. ร้อยละ ของนักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต สังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของ นักเรียน มีความกตัญญูกตเวที สังเกต แบบสังเกต 
4 .  ร้ อยละของนัก เรี ยนมี ความ เมตตากรุณา 
เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ 

สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนมีความประหยัด และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

สังเกต แบบสังเกต 

6. ร้อยละของนักเรียน  มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

สังเกต แบบสังเกต 

7. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานท่ี 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (นายธวัชชัย   ภูวสิษฐ์พงศา) 
 

 
    ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวศรุดา   วีระสมัย) 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
              หัวหน้าฝุายงานบริหารวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายบรรจง   ปิ่นปฐม) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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โครงการฝ่ายงานบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน    บริหารบุคคล 
โครงการ    สร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  2 การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
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สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี  2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา,  นางอนงค์  เครือวัลย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรในโรงเรียนจึงมีความส าคัญ และเนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ก าลังเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะความพร้อมด้านบุคลากร ท้ังคณะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จากท่ี
ได้รับการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานมาพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด รวมไปถึงเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร จึงจัดเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี 
ความเสียสละ ความเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกัน และสร้างความเจริญให้แก่องค์กร  
2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีในหมู่คณะ ในการร่วมกิจกรรมขององค์กร 
 2.3 เพื่อน าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
 2.4 เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 เพื่อเปิดโลกทัศน์  สร้างวิสัยทัศน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ร้อยละ  95  เข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการท่ีโรงเรียนจัด 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ร้อยละ  100  ได้รับการสร้างขวัญ
ก าลังใจตามความเหมาะสม 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 

ตุลาคม 2562 - นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา       
นางอนงค์  เครือวัลย์  
 

จัดท าโครงการ   
เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

ตุลาคม 2562 - นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา       
นางอนงค์  เครือวัลย์  
และคณะท างาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน พฤศจิกายน 2562 - นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา       
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นางอนงค์  เครือวัลย์  
ขั้นด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ประชุมคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     3.1 ส ารวจความต้องการจ าเป็นของ
บุคลากรท่ีไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
    3.2 ด าเนินเรื่องการขออนุญาตการไป
ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
    3.3 ด าเนินการประสานงานเรื่องการ
ติดต่อสถานท่ี เอกสารข้อมูล 
    3.4 ประชุมช้ีแจงคณะผู้เดินทางไป 
ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
    3.5 เดินทางไปศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

ตุลาคม – กันยายน 
2563 

500,000 นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา       
นางอนงค์  เครือวัลย์  
และคณะท างาน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
  

ครั้งท่ี 1 เม.ย 2563 
ครั้งท่ี 2 ก.ย. 2563 

- นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา       
นางอนงค์  เครือวัลย์  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6. งบประมาณ   500,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีในหมู่คณะ ในการร่วม
กิจกรรมขององค์กร 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีในหมู่คณะ ในการร่วม
กิจกรรมขององค์กร 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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    9.1 บุคลากรในโรงเรียน  ร้อยละ  100  ได้รับการสร้างขวัญก าลังใจตามความเหมาะสม 
 9.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรัก  ความสามัคคี  เอื้ออาทรต่อกัน  ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางรุ่งฟ้า    พวงปัญญา) 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางอนงค์  เครือวัลย์) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
             (นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง) 
             หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

แผนงาน   บริหารงานบุคคล 
โครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2  
ผูรั้บผิดชอบโครงการ นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง   นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  บริหารบุคคล 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดยการ
จัดหาแหล่งเรียนรู้ ท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนและน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้ผู้เรียนในวิธีการต่าง ๆ ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษาเพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นท่ีจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ดังนั้นงานวางแผน
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 



153 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563     โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 

3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
        1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
        2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
       3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานตามบทบาทหน้าท่ี ความก้าวทางวิชาชีพครู ความ
เคล่ือนไหว นวัตกรรมทางการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

1 ต.ค. 2562 - นางพิกุลทิพย์  รุจิรยรรยง 
  นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 

2.ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1 ต.ค. 2562 - นางพิกุลทิพย์  รุจิรยรรยง 
  นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 
คณะกรรมการ 

3. ข้ันเตรียมการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 - จัดอบรมพัฒนาครู   

พ.ย.62 - ก.ย.63 - นางพิกุลทิพย์  รุจิรยรรยง 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 
คณะกรรมการ 

4. ข้ันด าเนินการ 
- ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา

พ.ย.62 - ก.ย.63 20,000 นางพิกุลทิพย์  รุจิรยรรยง 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ 
คณะครูและบุคลากร 

5. ขั้นติดตามและประเมินผล 
 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

กันยายน 2563 - นางพิกุลทิพย์  รุจิรยรรยง 
นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
6. งบประมาณ   20,000  บาท 
 
7. หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 

      1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 รายงานการอบรม แบบรายงานการอบรม 

     2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ความก้าวทางวิชาชีพครู ความ
เคล่ือนไหว นวัตกรรมทางการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ 
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

เอกสารเผยแพร่ แบบสอบถาม,การสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
3. บุคลากรมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 
4. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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                           ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง) 

 

ลงช่ือ ………………………………………………..  ผู้เสนอโครงการ      
            (นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง) 

   
 

  ลงช่ือ ………………………………………………..  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 (นางพิกุลทิพย์    รุจิระยรรยง) 

         หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล  

                                 

ลงช่ือ …………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายบรรจง  ปิน่ปฐม) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน    บริหารบุคคล 
โครงการ    พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 



156 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563     โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวอรชา  จิวพ่วง    นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: งานบริหารบุคคล 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนา คือ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วยงานสารบรรณและงานสารสนเทศ งานอัตราก าลัง งานทะเบียนประวัติ/ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลขึ้น เพื่อให้
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของของครูและ
บุคลากรให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 2. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกลุ่มงานบริหาร
บุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ระบบงานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนาร้อยละ 80 
 3.1.2 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกลุ่มงาน
บริหารบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนา 

 3.2.2 ข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคลเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการน าไปใช้ 

 

4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
    - จัดท าโครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1 ตุลาคม 2562 - 1. นางสาวอรชา  จิวพ่วง 
2. นางสาวนัฐฐา  แก้วประไพ 

ขั้นด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 2,200 1. นางสาวอรชา  จิวพ่วง 
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    - สร้างและพัฒนาแบบฟอร์มท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 
    - จัดท าข้อมูลครูและบุคลากร 
    - จัดท าข้อมูล และจัดเก็บแฟ้ม
ประวัติครูและบุคลากร 
    - จัดท าทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  
    - จัดท าทะเบียน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู 
    - จัดท าทะเบียนพัฒนาครูและ
บุคลากร 
 

30 กันยายน 2563 2. นางสาวนัฐฐา  แก้วประไพ 
3. ฝ่ายงานบริหารบุคคล 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
    - ประเมินผลการด าเนินงาน 
    - สรุปผลการด าเนินโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 
  

30 กันยายน 2563 - 
 

- นางสาวอรชา  จิวพ่วง 
- นางสาวนัฐฐา  แก้วประไพ 
 
 

 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6.  งบประมาณ   2,200 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1.) มีการจัดท าสารสนเทศ 
แบบฟอร์มสรุปต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานบุคคล 

ตรวจสอบจากแบบฟอร์มท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และสรุปสารสนเทศ 

- แฟ้มข้อมูลครูและบุคลากร 
- แบบฟอร์มสรุปต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 

2.) มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ตรวจสอบแฟ้มประวัติครู 
- ตรวจสอบจากทะเบียนใบ

ประกอบวิชาชีพ 
- ตรวจสอบจากทะเบียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครู 

- ตรวจสอบจากทะเบียนพัฒนาครู
และบุคลากร 

- แฟ้มประวัติครูและบุคลากร 
- แฟ้มทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ  
- แฟ้มทะเบียน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครู 
- แฟ้มทะเบียนพัฒนาครูและ
บุคลากร 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา 
 2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล
ให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

           ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางสาวอรชา  จิวพ่วง) 

        ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวนัฐฐา  แก้วประไพ) 

        ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง) 
           หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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โครงการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ  งานปกครองและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์  คุณธรรมและ 

จริยธรรมของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที ่ มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด 1.2  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาติชาย ฉัตรทอง     นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ       
กลุ่มผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายปกครองและครูประจ าช้ันโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีให้การฝึกอบรมสมาชิกในสังคมในเป็นสมาชิกท่ีดีใน
ชุมชนนั้นๆ โดยธรรมชาติในสังคมแต่ละสังคมย่อมมีท้ังสมาชิกท่ีดีและไม่ดี  แต่ในบางโอกาสเมื่อมีการได้
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ แล้ว ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงส่วนลึกของอารมณ์ในแต่ละคน  หากอยู่ร่วมกัน มี
กิจกรรมร่วมกันเป็นเวลานานๆ ย่อมจะพบเห็นส่วนลึกของอารมณ์มากยิ่งขึ้น  เมื่อมีนักเรียน มีการ
แสดงออกในด้านพฤติกรรมท่ีมิพึงประสงค์  จ าเป็นต้องมีบุคลากรไว้เพื่อดูแลสอดส่องควบคุมพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยเฉพาะ  เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้แสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะไม่ควร  หากการแสดงออกทาง
พฤติกรรมใดท่ีเกินอ านาจจากท่ีโรงเรียนจะด าเนินการแล้วต้องเป็นหน้าท่ีของฝ่ายปกครองของรัฐเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีโครงการควบคุมความประพฤตินักเรียน  เพื่อ
สอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและด าเนินการไปตามท่ีเห็นสมควรตามอ านาจและ
ขอบเขตของครูที่พึงกระท าต่อนักเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อควบคุมให้นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียนบ่อยครั้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในทางท่ีดีขึ้น 

2. เพื่อใหน้ักเรียนปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้ 
3. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีส่วนร่วมในงานปกครองและส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียน 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียน

บ่อยครั้ง    มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นร้อยละ 90 
                     2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
โรงเรียน 

          3. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในงาน
ปกครองและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
         ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียน
บ่อยครั้ง    มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
                     2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 
          3. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีส่วนร่วมในงานปกครองและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงคณะครู ตุลาคม 2562 - หัวหน้าฝ่าย 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2562 - ผอ. ,หัวหน้าฝ่าย 
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3. ประชุมคณะท างานวางแผนการท างาน พฤศจิกายน 
2562 

- นายชาติชาย ฉัตรทอง 
นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ 

 
4. ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
- กิจกรรมระเบียบวินัยในตนเอง 
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
- กิจกรรมรู้รักสามัคคี 

 
 ตุลาคม 2562– 
กันยายน 2563  

 
1,000 

- 
- 

 
นายชาติชาย ฉัตรทอง 
นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ 

ครูทุกท่าน 
 

5.ติดตามผล ก ากับ ดูแล กิจกรรมต่างๆ ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

- นายชาติชาย ฉัตรทอง 
นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ 

 
6.รายงานผลการปฏิบัติงาน กันยายน 2563 - นายชาติชาย ฉัตรทอง 

นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ.2562  ถึง  30 กันยายน พ.ศ.2563 
 
6. งบประมาณ    จ านวน  1,000  บาท   
 
7.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
 
 
8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
ท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียนบ่อยครั้ง       
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นร้อยละ 90 

-  การสังเกต  ตรวจสอบ 
 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
พฤติกรรม 
-บันทึกทางสถิติ 

2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 

-  การสังเกต   
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- บันทึกทางสถิติ 

3. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนู
ทิศร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในงานปกครองและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

-  สังเกต  ตรวจสอบ - แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียนบ่อยครั้ง   มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นร้อยละ 90 

2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 
3. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในงานปกครองและ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                           (นายชาติชาย ฉัตรทอง) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ) 
 

                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (นายชาติชาย ฉัตรทอง) 
                                     หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาต้านยาเสพติด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   นางโสภา ค านา   นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติ  จึงจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้
เป็นท่ียอมรับของสังคม  ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  
คุณธรรมจริยธรรมต่างๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาต้านยาเสพติดและกรีฑาต้านยาเสพติด เป็นวิธีการหนึ่งท่ี
ช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับ  นักเรียน   ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  
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ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
ดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด    

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการ

กีฬาในระดับท้องถิ่น  เพื่อมุ่งสู่ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเข้าร่วมท ากิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
เต็มใจ มากกว่าร้อยละ 90 
     2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้เรียนรู้ กฎกติกา มารยาท ในการเล่นและเชียร์ 
มากกว่าร้อยละ 90  
 
3.2 เชิงคุณภาพ 

          1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประพฤติตนเป็นคนดีและอยู่ในระเบียบวินัย 
ข้อตกลงของสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
          2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปฏิบัติตนอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ  1 ตุลาคม 2562 - นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   
นางโสภา ค านา    
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน  
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

 1 ตุลาคม 2562 
- ผู้อ านวยการ 

3.ขั้นด าเนินการ 
   3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   3.2 จัดซื้อวัสดุในโครงการ 
   3.3 ด าเนินงานตามข้ันตอน 
        - จัดการแข่งขันกีฬา 

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
 

 

 

40,000 
 
 
 

 

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   
นางโสภา ค านา    
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
 

4. ข้ันติดตามประเมินผล 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 
  

30 กันยายน 2563  
 

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   
นางโสภา ค านา    
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   40,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        9.1   นักเรียนต่ืนตัวในการเล่นกีฬาและรักการออกก าลังกายมากขึ้น 
        9.2   นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
        9.3   นักเรียนมีการพัฒนาการเล่นกีฬาท้ังในด้านทักษะ เทคนิคการเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกาการ
แข่งขันมากขึ้น 
        9.4   ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดลดลง 
        9.5   นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มี
สุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
    9.6   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
            9.7   ครู นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางโสภา ค านา) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
       หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป       

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 
2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
เกิดการเรียนรู้กฎ กติกา มารยาทมากกว่าร้อยละ 90 

สังเกต  สอบถาม ตรวจสอบ 
สังเกต  สอบถาม  ตรวจสอบ 
 

แบบบันทึกการสังเกต/
สอบถาม/แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ                    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  ตัวชี้วัด  1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ   นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  สภานักเรียนและครูประจ าช้ันโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
1. หลักการและเหตุผล  
              โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมแหล่งท่ี 2 ต่อจากบ้าน ท่ีนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนอบรมส่ังสอน
ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  จึงหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะต้องมีความเข้าใจ ในระบอบการปกครองและการจัดรูปแบบการปกครอง    โรงเรียนอนุบาลวัด
ลูกแกประชาชนูทิศ  เห็นความส าคัญต่อการปลูกฝังค่านิยมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  จึงมีกิจกรรม
สร้างเสริมประชาธิปไตยเพื่อเป็นการจ าลองรูปแบบจากชีวิตจริง โดยมีการเลือกต้ังสภานักเรียนและการ
ท างานในรูปแบบของสภานักเรียน  โดยมุ่งเน้นตามลักษณะกระบวนการท่ีพอจะกระท าได้อันควรแก่วัยและ
ความสามารถของนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า  สามารถท างานในรูปแบบคณะกรรมการ และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการท างานเป็นทีม 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระเบียบข้ันตอนกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีสภานักเรียนในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะผู้น า  สามารถท างานในรูปแบบคณะกรรมการ และมีทัศนคติท่ี
ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการท างานเป็นทีม 

2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าใจระเบียบข้ันตอนกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
3. โรงเรียนมีจัดต้ังสภานักเรียนภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

เชิงคุณภาพ 
1. ชุมชนให้ความยกย่องชมเชยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศในด้าน

พฤติกรรมการแสดงออก 
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2. นักเรียนมีภาวะผู้น า  สามารถท างานในรูปแบบคณะกรรมการ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการท างานเป็นทีม 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม 1 ต.ค. 2562 - นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 

2. ประชุมช้ีแจงคณะครูและแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ต.ค. 2562  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้
   3.1กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน 
   3.2  กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน 
   3.3  กิจกรรมจัดต้ังสภานักเรียน 

 
ก.พ. 2563 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
2,000 

 
- 
- 

 
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา 

4. ติดตามผล ก ากับ ดูแล กิจกรรมต่างๆ ต.ค.62 - ก.ย.63 - นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ย. 2563 - นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา 

 

5.ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
6. งบประมาณ      จ านวน 2,000  บาท   
 
7.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งร้อยละ 95 
2.  นักเรียนข้าใจระเบียบข้ันตอนทางประชาธิปไตยได้ 
     มากกว่าร้อยละ 90 
3.  ชุมชนให้ความยกย่องชมเชยนักเรียนเกี่ยวกับการ 
    แสดงออกทางประชาธิปไตยมากกว่าร้อยละ 90 

-  สังเกต  สอบถาม  
-  สังเกต  สอบถาม   
 
-  สังเกต  สอบถาม 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกต/สอบถาม/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีภาวะผู้น า  สามารถท างานในรูปแบบคณะกรรมการ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยและการท างานเป็นทีม 
2. นักเรียนเข้าใจระเบียบข้ันตอนกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
3. โรงเรียนมีสภานักเรียนในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ 
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                      ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       ( นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ ) 
 
 
                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       ( นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา )   
 
 
                                ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                      ( นายชาติชาย  ฉัตรทอง )   
                                  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
 
                   ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ    ธนาคารโรงเรียน  (School Bank) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ี 3 
รับผิดชอบโครงการ:   นางโสภา  ค านา    นางสาวสาลินี  สารี     นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: ครูประจ าช้ันและพนักงานธนาคารโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน   
การแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน คือ  ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อส่ิงของท่ีจ าเป็น
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อน าไปใช้ในยามท่ีคับขัน เพื่อให้นักเรียน
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน  
  การออมจึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จัก
วางแผน การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และอนาคตของตนเอง  เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมเห็นความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมท่ีดีของนักเรียน ตลอดจนเป็น          
การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูร้ะบบการเงินการธนาคารอย่าง
ถูกต้อง  เป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมท้ังเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักการประหยัด อดออม และสามารถด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้นักเรียนมีการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมโครงการธนาคารโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

 1.   นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  100 
2. นักเรียนมีการออมเงนิกับธนาคารโรงเรียนเฉล่ียอย่างน้อย 1,000 บาท 

 
เชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2.  นักเรียนมีเงินฝากไว้กับธนาคารโรงเรียน 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติ
โครงการ  

1 ตุลาคม 2562 
- นางโสภา  ค านา 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน/
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

11 ตุลาคม 2562 
- นางโสภา  ค านา 

ขั้นด าเนินการ 
-  ประชุมคณะกรรมการท างาน
และเจ้าหน้าท่ี  
-  อบรมพนักงานแต่ละแผนก  

 
13 ตุลาคม 2562 

 
20 ตุลาคม 2562 

1,000 

- 

 

 
นางโสภา  ค านา 

 
นางโสภา  ค านา 
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-  กิจกรรมวัยใสใส่ใจการออม           
(เปิดบัญชีเงินฝากให้กับนักเรียนช้ัน
อนุบาล-ป.1-ม.1-ม.4และนักเรียนท่ี
ย้ายมาใหม่)  
-  สัปดาห์รักการออม 
-  นักออมมืออาชีพ 
-  กิจกรรมธนาคารเคล่ือนท่ี 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

3-7 กันยายน 63 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

- 

- 

 

 
- 
- 
- 

นางสาวสาลินี  สารี 
 
 
 

นางสาวสาลินี  สารี 
นางโสภา  ค านา 

น.ส.สิริกาญจนาภา  คงนานดี 

ขั้นสรุปและติดตามประเมินผล 
  

ครั้งท่ี 1 1 มี.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 30 ก.ย.63 

 

 

นางโสภา  ค านา 
นางโสภา  ค านา 

 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

6.  งบประมาณ   จ านวน  1,000 บาท 

7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ/ ธนาคารออมสินสาขาลูกแก 

 

8.ระดับความส าเร็จ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารโรงเรียนทุกคน 
 9.2  นักเรียนมีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกคน 
 9.3  ครู  นักเรียน บุคลากร  และชุมชนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางโสภา     ค านา) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  100 

- ส ารวจนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน 

- นักเรียนมีเงินออมกับธนาคาร
โรงเรียน 

- ส ารวจจากเงินบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของนักเรียน 

- แบบสรุปการออมเงินของนักเรียน
รายห้อง 
- บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน 

-  นักเรียนมีความพึงพอใจกับ
กิจกรรม 

- ส ารวจความพึงพอใจ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                    (นางสาวสาลินี  สารี) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวกาญจนาภา  คงนานดี)                                                      

                                                      
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
        หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม   กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
        กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
           กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือข่ายผู้ปกครอง 
    กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน  
   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ข้อท่ี   1.2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปองคุณ พวงปัญญา นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง  นายชัยวัฒน ์ แสงทอง 
   นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์ นางสาวชิดชนก วันดี 
   นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ นายปองคุณ พวงปัญญา  
   นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล    นางสาวพรพนา ธุระศร ี  
 
1.   หลักการและเหตุผล    
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดท่ี 6 ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ได้
ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
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และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  

 เนื่องจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้น  นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการ
ช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิง
บวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวท่ีไม่
เหมาะสมหรืออื่นๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความส าเร็จ
ท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่างๆ เพื่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคลท่ีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 ดังนั้น  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและจากการประเมินโครงการ  พบว่า  การด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน     สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการเรียน        
ความปลอดภัยในสังคม  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอื่น ๆ ได้ดี  เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

2.   วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
              3. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการท างานท่ีมีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 

3.   เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

 1.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม    
ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
         2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจและ
ประสบการณ์  ในกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน กิจกรรม
เย่ียมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือข่ายผู้ปกครอง และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน 1 ตุลาคม 2562 - นายปองคุณ พวงปัญญา 
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 
 

2. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2 ตุลาคม 2562 - นายปองคุณ พวงปัญญา 
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 

3. ข้ันเตรียมการ  
       - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       - แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
       - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 - นายปองคุณ พวงปัญญา 
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
- กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
    1. ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง 
    2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    3. วางแผนการด าเนินงาน 
    4. ด าเนินการตามแผน 
    5. รายงานผล 

 
 
 
ตุลาคม 2562 
ตุลาคม 2562 
พฤศจิกายน 2562 
ตลอดปี 
กันยายน 2563 
 

1,000 นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง 
นายชัยวัฒน์   แสงทอง 

- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน    
    1. ประชุมผู้ปกครอง 
    2. ด าเนินการเบิก-จ่ายค่าทดแทนสินไหม 
    3. ประชุมช้ีแจงครูประจ าช้ัน 
    4. ครูประจ าช้ันเก็บรวมรวมเบ้ียประกัน 
    5. ส่งเบ้ียประกันภัยให้บริษัทประกันภัย 
    6. ด าเนินการเบิก-จ่ายค่าทดแทนสินไหม 
    7. ประเมินผลติดตาม   
    8. สรุปงานและรายงานผลการด าเนินการ 

 
พฤศจิกายน 2562 
พฤศจิกายน 2562 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา
ตุลาคม 2563 
กันยายน 2563 
 

1,000 นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการ
เย่ียมบ้าน 
   3. ก าหนดเวลาและรูปแบบในการออก
เย่ียมบ้าน 
   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านตามโครงการ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
    5. น าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาคัดกรอง
นักเรียน 
    6. จัดกิจกรรมท่ีได้คัดกรองนักเรียนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
    7. แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง 
    8. ติดตามผล 
    9. วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

 
ตุลาคม 2562 
พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

 
มิถุนายน 2563 
 
ตลอดปี 

 
 
 
กันยายน 2563 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ 
นายปองคุณ    พวงปัญญา 

   - กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
     1. ประชุมครู 
     2. คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับห้องเรียน ห้องละ 9 คนและระดับ
โรงเรียน จ านวน 15 คน 
     3. ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน 
    4. วางแผนการด าเนินงานของกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   5. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
   6. สรุปผลและรายงานผล    

 
 
พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

กันยายน 2563 
 

1,000 นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล    
นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ 
นางสาวพรพนา ธุระศร ี
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ   5,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          
ในกิจกรรมต่อไปนี ้

สอบถาม 
 
สังเกต 

 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
แบบสังเกต 

 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการ
เย่ียมบ้าน 
   3. ก าหนดเวลาและรูปแบบในการกรอก
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   4. ครูทุกคนกรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 
    5. จัดกิจกรรมนักเรียนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ 
    6. จัดกิจกรรมท่ีได้คัดกรองนักเรียนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
    7. แก้ไข ป้องกันปัญหาตามสภาพจริง 
    8. ติดตามผล 
    9. วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

 
พฤศจิกายน 2562 
พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
สิงหาคม 2562 
 
สิงหาคม 2562 
 
ตลอดปี 

 
 
 
กันยายน 2563 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปองคุณ    พวงปัญญา 
นางสาววิลัย    ไผ่ป้อง 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 

 
นายปองคุณ พวงปัญญา 
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
-  สรุปประเมินโครงการ 
-  จัดท ารายงานโครงการ ฯ  น าเสนอ ฝ่าย
บริหาร 
 

 
กันยายน 2563 

 
- 

 
นายปองคุณ พวงปัญญา 
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง 
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กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
2.  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
 จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 

ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
ประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ประเมินผล 
 
 
 
 
 

      3. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
            ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายปองคุณ  พวงปัญญา) 
 
 
                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางสาววิลัยพร  ไผ่ป้อง)   
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                               ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (นายชาติชาย  ฉัตรทอง)   
                              หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
 
                     ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน  วัด และชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ นายปองคุณ  พวงปัญญา     นางโสภา  ค านา 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
1.   หลักการและเหตุผล     

  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
หน่วยงาน/องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีท างานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดได้
ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศของเราอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหา
ยาเสพติดให้พ้นจากประเทศไทยไปได้ ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมไทยของเราอยู่ แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเมื่อครั้ง
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ยังไม่ได้มีการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับวันจะทวีความรุนแรงและมี
จ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของ เยาวชนและนักเรียน ซึ่งรัฐบาลก็ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติท่ีจะต้องช่วยกัน ป้องกันแก้ไข ปราบปรามให้หมดส้ินไป การเฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหานักเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาศัยเฉพาะโรงเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง จะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรหากไม่มีการ ประสานงานหรือได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชานูทิศได้ด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนห่างไกลปัญหายา
เสพติด โดยมีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อ
ทราบข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล  สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความถนัด
ความสนใจของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมทางแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาฯลฯ
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และน้อมน าศาสตร์พระราชาในด้านการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา วางแผนแก้ปัญหาร่วมกันทุกฝ่ายโดยใช้หลักการ 4 ประสาน 2 ค้ า โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และประธานนักเรียน วางแผนท างานร่วมกับ  สภ.ลูกแก 
ผู้น าท้องถิ่น   ผู้น าชุมชน   สาธารณสุข ฯลฯ   วางแผนร่วมกันในการก ากับดูแล     มีมาตรการป้องกันและ
ป้องปรามผู้จ าหน่าย  ผู้เสพ  ผู้ค้า  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   และร่วมมือส ารวจตรวจตรา 
เฝ้าระวังจุดอับ จุดเส่ียง จุดมั่วสุ่ม รอบบริเวณโรงเรียนเพื่อความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

โดยก าหนดการวางแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านป้องกัน 
มาตรการการค้นหา มาตรการการรักษา มาตรการการเฝ้าระวัง และมาตรการการบริหารจัดการ และกล
ยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศต้องมีแผนกลยุทธ์ มีมาตรการในการ
ด าเนินการงาน จัดท าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบ  และสร้างเครือข่ายโรงเรียนข้างเคียง
ขยายผลการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล เพื่อหาทางช่วยเหลือได้ถูกวิธี ไม่ไล่
ออก เพื่อไปสร้างปัญหาในสังคมส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนใครติดยายกมือขึ้น  จัดกิจกรรมค่าย
ความรู้ยาเสพติด รณรงค์ ลด ละ เลิกส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดในโรงเรียน และรอบโรงเรียน ลดลง 
ผู้ปกครองไว้วางใจและส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น 
  ดังนั้น กลุ่มบริหารงานท่ัวไปเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจ าเป็น
และส าคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 
2.   วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
   2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา  
   3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข นอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน  
   4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน และ
แก้ไข  ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี 

3.   เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
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         3.1.1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 1,139 คน 
   3.1.2. คณะครู นักเรียน ชุมชน  ผู้น าทางศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  3.2.2 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท า 
กิจกรรม 

 3.2.3 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน 
2. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1 ตุลาคม 2562 
2 ตุลาคม 2562 

 
- 

 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 
นางโสภา      ค านา 

ขั้นตอนด าเนินกิจกรรมตามโครงการ (D) 
1. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่ม

เส่ียงกับยาบ้า กัญชา  

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

(สุ่ม) 

 
2,000 

 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 
นางโสภา      ค านา 

2. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด 
โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต 

ตลอดปีการศึกษา 

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัย
ยาเสพติด 

ตลอดปีการศึกษา 

4. กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา 
5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกัน

ภัยจากส่ือลามกอนาจาร การพนัน 
และเกมออนไลน ์

ตลอดปีการศึกษา 

6. กิจกรรมจัดท าหนังสือ วิดีโอ เทป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นประโยชน์
ให้ความบันเทิงท่ีประเทืองปัญหา
บริการแก่นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

- กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา  
   1. ท าโครงการนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 

   2. จัดท าแผนด าเนินการกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา (YC)  

 
พฤษภาคม 2561 
มิถุนายน 2561 
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   3. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
       - คัดเลือกนักเรียนเครือข่ายห้องเรียน
ละ 2 คน 

       - แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย YC 

       - นักเรียนเครือข่าย YC ใช้เครื่องมือ
คัดกรอง 

       - สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

  
 
 

กันยายน 2562 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯ ก าหนด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 

 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 
นางโสภา      ค านา 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
-  สรุปประเมินโครงการ 
-  จัดท ารายงานโครงการ ฯ  น าเสนอ ฝ่าย
บริหาร 

 
กันยายน 2563 

 
- 

 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 
นางโสภา      ค านา 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6. งบประมาณ   2,000 บาท  
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา 

- ประเมินจากสุ่มตรวจปัสสาวะ
ของนักเรียน 

- แบบส ารวจสภาพการใช้
สารเสพติด 

2. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 

-ประเมินจากสิติการใช้ยาเสพติด
และอบายมุขของนักเรียน 

- แบบประเมินส่ือลามก
อนาจารในโรงเรียน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มี
กระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

- การสอบถาม - แบบสอมถาม 

4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไป
พัฒนาและสร้างระบบการป้องกนั และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปัจจัย
เส่ียงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี 

- การสอบถาม - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและ

อบายมุข 
 2. ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือนักเรียน ให้มีพฤติกรรม 

พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทย 
 3. การด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว มีคุณภาพน าไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
 

              ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายปองคุณ  พวงปัญญา) 
 
 
                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางโสภา  ค านา)   
 
 
                               ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                       (นายชาติชาย  ฉัตรทอง)   
                              หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
 
                     ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ  โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์  คุณธรรมและจริยธรรม 
     ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1.2  , มาตรฐานท่ี 3 ข้อท่ี 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยวัฒน์  แสงทอง นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

1.   หลักการและเหตุผล     
  ประเทศไทยมีกฎหมายจ ากัดพื้นท่ีสูบบุหรี่ ก าหนดให้โรงเรียนท่ีต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาเป็น

สถานศึกษาท่ีปลอดบุหรี่ 100% เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็น
หลากหลายผู้คนสูบบุหรี่ในโรงเรียน สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นความ
เคยชิน ท่ีได้เห็นการสูบบุหรี่หรือได้กล่ินควันบุหรี่ในโรงเรียน  

จุดเริ่มต้นการขับเคล่ือนโรงเรียนปลอดบุรี่ คือสถานศึกษาเห็นความส าคัญและตระหนักถึงโทษภัย
ของบุหรี่ เกิดเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 % 
2.   วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ท่ีถูกต้องเหมาะสม
จากผู้ท่ีเป็นแกนน า ครูประจ าช้ัน และครูแนะแนว  

2. เพื่อให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่  

 3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง  และครู
ประจ าช้ันครูแนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการ
อบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย 

 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง  ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
นักเรียนแกนน า เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ท่ีถูกต้องเหมาะสมจากผู้
ท่ีเป็นแกนน า ครูประจ าช้ัน และครูแนะแนว 

6. นักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาบุหรี่ 

 7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูประจ าช้ันครู
แนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือ  การบริหารจัดการการอบรม  
การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย 

 8. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
นักเรียนแกนน า เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.   เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

          3.1.1 ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ใน
สถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่มีความพึงพอใจ 
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    3.1.2  ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเฝ้าระวัง ให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมช้ันเรียน เพื่อ
สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งภายในโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ท่ีมีผล
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็นแบบอย่างท่ีดีงามของสังคม 
   3.2.2 ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนมีความเข็มแข็งช่วยกันด าเนินการตรวจสอบ และ
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตลอดท้ังปีการศึกษา  

4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนโครงการ       ก.ย. 2562 - นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

2.ช้ีแจงโครงการ 1 ต.ค. 2562 - รองฯ บริหารทั่วไป 
3.แต่งต้ังคณะกรรมปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 2562 - ผู้อ านวยการ 
4.ด าเนินการตามแผนดังนี้ 
   - กิจกรรมรงณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
2,000 

 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 
นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ 

5.การรายงานผลการปฏิบัติงาน 30 ก.ย 2563 - นายชัยวัฒน์  แสงทอง 
นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6. งบประมาณ   2,000 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง 
    - คณะฝ่ายบริหาร  คณะครู  นักการภารโรง 
    - ชุมชน  องค์กรทางศาสนา   อนามัยชุมชน   โรงพยาบาล   ฯลฯ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ   

ส ารวจ , สังเกต , สัมภาษณ์ , 
สอบถาม 

แบบส ารวจ , แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ , แบบบันทึก 
แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและ
อบายมุข 

 2. ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือนักเรียน ให้มีพฤติกรรม 
พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทย 

 3. การด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีคุณภาพน าไปสู่ ความยั่งยืน 
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         ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                              ( นายชัยวัฒน์  แสงทอง ) 
 
                                          ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          ( นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ )   
 
                                 ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                    ( นายชาติชาย  ฉัตรทอง )   
                                         หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
                       ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 

แผนงาน   บริหารทั่วไป 
โครงการ   อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
กิจกรรม   กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 
    กิจกรรม  5  ส 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น  กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชาติชาย  ฉัตรทอง นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นายชาติชาย   ฉัตรทอง นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 

นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี นายอภินันท์ มณีวรรณ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักเรียน มีปัจจัยท่ี
เป็นส่วนส าคัญคือการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความปลอดภัย มี
ความสะอาด แต่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย  เช่น  ปัญหาขยะ 
มลพิษท้ังทางอากาศ  ทางดินและทางน้ าท่ีเราทุกคนก าลังประสบอยู่  ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักก่อให้เกิด
ผลกระทบการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักเรียน อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมโดยขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์  พัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัว  เมื่อเราสามารถอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีได้แล้วก็จะมีผลต่อการเรียนรู้ของ
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นักเรียน  เกิดบรรยากาศท่ีดีมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ท าให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนเพิ่ม
ศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่
นักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเกิดความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เกิดความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ    

3.1.1  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร้อยละ  80  เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

3.1.2  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร้อยละ  80  น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 

3.1.3  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทิศเกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

3.2.2.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 

3.2.3 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทิศ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ   
      - เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
      - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
      - มอบหมายการปฏิบัติงาน  

ตุลาคม 2562 
 

- 
 

นายชาติชาย ฉัตรทอง 
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 

2. ขั้นด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      2.1  กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี และ
ส่ิงแวดล้อม 
- ก าหนดเขตพื้นท่ีและผู้รับผิดชอบการดูแล 
 - ส ารวจ ดูแล ปรับปรุง อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
- ประกวดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ตุลาคม 2562-
กันยายน2563 

 
 
 
 

 
230,000 

 
 
 
 
 

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
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      2.2  กิจกรรม 5 ส. 
- จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 
ตุลาคม 2562-
กันยายน2563 

 
1,000 

 
นายอภินันท์ มณีวรรณ 
นายชาติชาย ฉัตรทอง 
 

3.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ก าหนด 

กันยายน 2563 - นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

กันยายน 2563 - นายชาติชาย ฉัตรทอง 
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2562  ถึง  30 กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   จ านวน  231,000  บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน  230,000 บาท 

กิจกรรม  5  ส.     เป็นเงิน     1,000 บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง       โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ตระหนักมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

-  บันทึกการสังเกต - แบบบันทึกการสังเกต
และภาพถ่าย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 น าความรู้และประการณ์ในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-  ท าแบบสอบถาม   - แบบสอบถาม  

3. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจใน 
การด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 

-  ประเมินความพึงพอใจของผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
   2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   3. นักเรียนสามารถน าผลการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายชาติชาย ฉัตรทอง) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                          (นายชาติชาย ฉัตรทอง) 
                                       หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
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ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ    ยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์  คุณธรรมและจริยธรรม 

    ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1.2 , 1.2.1 มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวรุ่งฟ้า  ค านึงชาติ, นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง, นายชัยวัฒน์  แสงทอง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว  เป็นโครงการของโรงเรียนท่ีก าหนด
ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐ ท่ีเน้นการสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน  การลดขยะ และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งก าลังประสบปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ท่ีจะการปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ   รู้คุณค่า รู้จักวิธีการจัดการขยะ  ลดขยะ ตลอดจนปลูกจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ตระหนัก เห็นคุณค่าของป่าไม้ รู้จักวิธีการในการเพาะปลูก ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ ท้ังในบริเวณบ้าน 
โรงเรียน และชุมชน ให้แก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอก
ห้องเรียนสีเขียว จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน  รวมท้ังขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษพ์ลังงานและพฒันาส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
      3. เพื่อสร้างเสริมนิสัยให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการใช้
ทรัพยากร (พลังงาน น้ า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ) การป้องกันและจัดการมลพิษ (น้ า อากาศ ขยะ) รวมท้ังมีการ
จัดการสภาพภูมิทัศน์ และร่วมกันอนุรักษ์พลังงานดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ัวไป 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ    

3.1.1. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียว 
     3.1.2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียนมากกว่ารอ้ยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมด าเนินงาน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว 
3.2.2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด าเนินงาน 

4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการ 

จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

ตุลาคม 2562 - นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน พฤศจิกายน 2562 - นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

ขั้นด าเนินการ 
1. การเรียนการสอนในหอ้งเรียนสีเขียว 

1.1 จัดตารางการใช้ห้อง 
1.2 อบรมการใช้อุปกรณ์ 
1.3 จัดท าแผนบูรณาการ 
1.4 จัดวิทยากรนักเรียนแกนน า 
1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

 2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
    2.1 ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้า 
    2.2 จัดผู้น าการใช้ไฟฟ้าประจ าห้องเรียน 
    2.3 จัดการประกวดห้องเรียนสีเขียว
ดีเด่น 
    2.4 จัดสัปดาห์ห้องเรียนสีเขียว 
    2.5 เปรียบเทียบบิลค่าไฟ 
    2.6 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

 
ต.ค. 2562 

- 
ก.ย. 2563 

 
2,000 

 

 
นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 การเผยแพร่ความรู้ 
  3.1 เสียงตามสายหัวข้อไฟฟ้าน่ารู้ 
  3.2 แผ่นพับรณรงค์โครงการห้องเรียน         
สีเขียวส่ือสารความรู้สู่บ้าน 
  3.3 กิจกรรมหน้าเสาธง หัวข้อข่าว
พลังงาน  
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4. ติดตามประเมินผล 
  

ครั้งท่ี 1 ต.ค. 2562 
ครั้งท่ี 2 ม.ค. 2563 
ครั้งท่ี 3 ก.ค. 2563 

 
 

นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน กฟผ. 
  2. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียน 

ก.ย. 2563  นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
  1.รายงาน กฟผ. 
  2. รายงานโรงเรียน 

ก.ย. 2563  นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   2,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 

 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
   9.2 นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ี

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
   9.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร (พลังงาน น้ า และ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ) การป้องกันและจัดการมลพิษ (น้ า อากาศ ขยะ) รวมท้ังมีการจัดการสภาพภูมิทัศน์ และ
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ัวไป 

   9.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
   1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ส ารวจ , สังเกต 
สัมภาษณ์ , สอบถาม 

แบบส ารวจ , แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ , แบบบันทึก
แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

   2. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางรุ่งฟ้า    พวงปัญญา) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายชัยวัฒน์      แสงทอง) 
 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
       หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ    ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
กิจกรรม  กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการ 
   กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
   กิจกรรมทันตสุขภาพ 
   กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
   กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์  คุณธรรมและจริยธรรม 

     ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน  ตัวบ่งช้ี 1.2  ข้อท่ี 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง  นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: นางสาวณัฐนันท์   แสงช้าง นางสาวจรรยา  ชมภู 
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   นายจิรายุ  ปิยภัณฑ์  นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี  
   นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ  นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง 
   นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล   

 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีสุขภาพดีถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์

ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ท้ังนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพ
และทางสังคมซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้นักเรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อ
สุขภาพได้ 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศจึงได้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีสุขนิสัย 
สุขปฏิบัติด้านสุขภาพกาย  ทันตสุขภาพ และสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง 
และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว รวมท้ังการแสดงออกที่เหมาะสมของตนเพื่อหลีกเล่ียงใน
สถานการณ์ท่ี   ไม่พึงประสงค์  ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองตามเกณฑ์ 
มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักในเรื่องอาหาร 

ปลอดภัยในโรงเรียน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
5. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม หลีกเล่ียง 

สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตตามเกณฑ์

มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
3.1.3  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักใน

เรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
3.1.5 นักเรียนร้อยละ  80  ปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีสุขนิสัย  สุขปฏิบัติ  ในการดูแลสุขภาพกายทันต
สุขภาพและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมี
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สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
บริโภคและตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขออนุมัติ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 

ตุลาคม 2562 
- 

พฤศจิกายน 
2562 

 
- 

ผู้บริหารโรงเรียน 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ 
   1. กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะ
โภชนาการ 
   - จัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียน
รับประทานทุกวัน 
   - บริการด้านอาหารเสริมนม 
   - ส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
   - ส ารวจภาวะโภชนาการ ช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง และจัดท ารายงานทุก 3 เดือน   
  2. กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.
น้อย) 
   - .ให้ความรู้แกนน านักเรียนและ
นักเรียนในโรงเรียน 
   - ตรวจสอบด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน 
   - กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่
ใจผู้บริโภค   
  3. กิจกรรมทันตสุขภาพ 
   - นักเรียนแปรงฟัน ตอนเช้า กลางวัน
และก่อนนอน  
   - รายงานทันตสุขภาพ ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
  4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
   - การดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออก

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,717,000 
2,712,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

1,000 
 
 

 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นางสาวจรรยา  ชมภู 
น.ส.สิริกาญจนาภา  คงนานดี 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจรรยา ชมภู 
นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง 
 
 
 
 
 
 
น.ส.สิริกาญจนาภา คงนานดี 
นายจิรายุ ปิยภัณฑ์ 
 
 
 
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง 
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ก าลังกายสม่ าเสมอ ทุกวันอย่างน้อยวัน
ละ 30 นาที เช่น ออกก าลังกายตอนเช้า
หน้าเสาธง  
   - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
   

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- การดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
สุขอนามัย   
และสุขนิสัย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ  
- จัดซื้อยาสามัญประจ าห้องพยาบาล 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน และบุคลากรครู 
- จัดประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเผยแพร่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนตาม
นโยบายของโรงเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

3. ข้ันติดตามประเมินผล  
- ก ากับ ดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน  
 

 

 
กันยายน 
2563 

 
- 

นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนา
งานต่อไป 
 

 
กันยายน 
2563 

 
- 

นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6.  งบประมาณ   2,717,000  บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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8.ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  และนโยบายของโรงเรียน 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  - แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ  (สศ.3) 
- แบบบันทึกการแปรง
ฟัน 
- แบบบันทึกการตรวจ
สภาวะช่องปาก 
สมุดบันทึกการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง 
- ปพ.8 
- แบบส ารวจความ 
คิดเห็นของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
- หมอ / พยาบาล 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
- ใบแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพ 
- แบบบันทึก  
- แบบส ารวจ  
- สัมภาษณ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมิน   

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

แบบบันทึก 
- ภาวะโภชนาการ 
- การทดสอบสมรรถภาพ  

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักในเรื่อง
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
 

ส ารวจนักเรียนท่ีอยู่กลุ่มปกติ/
กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา  

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัย และสุขปฏิบัติ 
ในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 

- ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
 

- ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

6. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
กับการด าเนินโครงการ และกิจกรรม 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคและตระหนักในเรื่อง
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
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ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                ( นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง ) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              ( นางสาวกัญญา  ขันธโมลีกุล ) 
 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        ( นายชาติชาย  ฉัตรทอง ) 

                หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ  ประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา 
กิจกรรม  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ชุมชน 
ลักษณะกิจกรรม          ต่อเนื่อง       
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อท่ี 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี   นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์
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กลุ่มที่รับผิดชอบ   นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์  นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
    นายภูทัด   จันทร์พัชรินทร์ นางโสภา  ค านา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ
และเอกชน  ขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน จึง
ต้องด าเนินการจัดท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ข้อ 3  โรงเรียน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมาตรฐานท่ี 18 ของ สพฐ. 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานในเชิงแหล่งวิทยาการ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้และให้บริการชุมชน 
3. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง  ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
4. เพื่อจัดกิจกรรมหรือจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

3.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ    

1.    โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีความสัมพันธ์กับชุมชนและได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านกับชุมชน 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
3.    สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน   

 
 
 เชิงคุณภาพ 

1. ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี 
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน   

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

ต.ค. 62  นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 62  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการได้
เนินงาน 

ต.ค. 62  นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

4. ด าเนินกิจกรรม ตลอด   
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    1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     - ท าหนังสือเชิญประชุม 
     - จัดการประชุม 
     - บันทึกการประชุม 
    2. กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ชุมชน 
     - จัดท าวารสารโรงเรียน 
     - ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน 

ปีงบประมาณ 2,000 
 
 
 
 

75,000 

นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

 
 

 
นายภูทัด   จันทร์พัชรินทร์
นางโสภา  ค านา 

คณะครู 
5.  ขั้นประเมินผล 
     - จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
     - ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
     - สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 63  นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

6, ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
     - ประเมินโครงการ 
     - สรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 63  นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์

5. ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
6. งบประมาณ  จ านวน 77,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
                      -  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000   บาท 
                      -  กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ชุมชน 75,000   บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. สถานศึกษาและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีความสัมพันธ์กับชุมชนและได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านกับชุมชน 

2. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
3.    สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน   

 
 
 
 
                                                   ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี) 
 
 
     ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                           (นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์) 
 
 
                                                   ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                            (นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
                                                         หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป                                           
 
 
                                                   ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน  บริหารทั่วไป 
โครงการ                   วันส าคัญ 
กิจกรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันไหว้คร ู   
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ        กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ    
   กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 10  

กิจกรรม Merry Christmas  Happy New Year 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม 

ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน  บ้าน  วัด และชุมชน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1.2  ,มาตรฐานท่ี 3 ข้อท่ี 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย    สาลี  นายสุเมธ    สุฐาปัณณกุล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นางโสภา  ค านา  นายก าชัย   ยุกติชาติ นางสารภี  กองสิน     
   นางสาวสาลินี   สารี นายสุเมธ  สุฐาปัณณกุล นางสาวพิพาพร  สังคุ้ม 

นางสาวพรพนา  ธุระศรี นายพงศกร    แว่นแก้ว  นายอภินันท์   มณีวรรณ์ 
 นางอนงค์  เครือวัลย์ นางสาวณัฐวรา  เท่ียงธรรม   นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน์ 
 ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย  สาลี นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ นายวิษณุ     ค าจันทร์
 นายทรรศน์      ปฏิทัศน์ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าในปัจจุบันเป็นภารกิจท่ีขยายมากกว่าเดิม  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษาท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจเต็มในการด าเนินการทุกด้าน  โดยไม่ต้องรอรูปแบบการ
จัดการ  การส่ังการหรือ   การขออนุญาตจากหน่วยต้นสังกัด  ดังนั้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นภารกิจท่ี
ต้องน าเสนอผลงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อรับการตอบสนองจากวัด  บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สังคม ฯลฯ  เพื่อช่วยกันน าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นของชุมชนโดยแท้จริง  การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือต่อกัน  การจะได้รับต้องเป็นผู้ให้ก่อน  ต้องมีความ
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เป็นผู้น าทางความรู้  การปฏิบัติท่ีดีและการพัฒนาวันส าคัญต่าง ๆ ในรอบปีเป็นส่ิงท่ีปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนาธรรมไทย  โดยยึดถือชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รวมถึงการพัฒนา
ชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่จะท าให้เกิดความร่วมมือยิ่งขึ้นของโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนรู้คุณค่าของสถาบันสูงสุดท้ัง  3  สถาบัน 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวที่มีคุณค่าและสามารถอนุรักษ์ส่ิงดีๆ ไว้ได้ตลอดไป 
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและโรงเรียนให้สอดคล้องรองรับซึ่งกันและกนัอย่างมีคุณค่า

สามารถประยุกต์การจัดงานต่าง ๆ รวมกันแบบบูรณาการอันก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 
                 3.1.1. นักเรียนร้อยละ  85  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียนชุมชนอย่างเห็นคุณค่า 
มีความสามารถอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีในท้องถิ่นของตนเอง 
                 3.1.2. ครูร้อยละ  85  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญอย่างเห็นคุณค่าและพัฒนาชุมชน 
                 3.1.3. บุคลากรในสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม
สาธารณประโยชน์มีความหวงแหนท้องถิ่น 
 3.2เชิงคุณภาพ 
  3.2.1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียนชุมชนอย่างเห็นคุณค่า  มี
ความสามารถอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีในท้องถิ่นของตนเอง 
  3.2.2.ครูเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญอย่างเห็นคุณค่าและพัฒนาชุมชนด้วยความรักและ
ศรัทธาในชุมชน 
  3.2.3.บุคลากรในสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม
สาธารณประโยชน์มีความหวงแหนท้องถิ่น 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ประชุมวางแผน 

 
3. ด าเนินการตามแผน 

3.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

3.2 กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
 

3.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

1 ต.ค. 62 
2 ต.ค. 62 

 
ต.ค. 62- ก.ย. 63 

 
 
 
 

มกราคม 
 

- 
- 
- 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย  สาลี  
นายสุเมธ   สุฐาปัณณกุล 
 
นางโสภา  ค านา    
นายก าชัย  ยุกติชาติ 
นางสารภี  กองสิน   
นางสาวสาลินี  สารี 
นายสุเมธ  สุฐาปัณณกุล 
นางสาวพิพาพร   สังคุ้ม 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.4 กิจกรรมวันไหว้คร ู

 
 
 
 

3.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
 

3.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
 
 
3.7 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช

สมภพ รัชกาลท่ี 10 
 

3.8  กิจกรรม Merry Christmas 
 Happy New Year 

 
4. รายงานผลการปฏิบัติโครงการ 
 

มถิุนายน 
 
 
 
 

สิงหาคม 
 
 

ธันวาคม 
 
 

กรกฎาคม 
 
 

ธันวาคม – 
มกราคม 

 
กันยายน  

2,000 
 
 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 

นางสาวพรพนา ธุระศรี   
นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นายสุเมธ    สฐาปัณณกุล  
นายอภินันท์  มณีวรรณ ์
 
นางอนงค์   เครือวัลย์ 
นางสาวณัฐวรา เท่ียงธรรม 
 
นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน์ 
วา่ท่ีร้อยตรีศุภชัย   สาลี 
 
ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย สาลี 
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนวุฒ ิ
 
นายวิษณุ   ค าจันทร์ 
นายทรรศน์  ปฏิทัศน์ 
 
ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย  สาลี  
นายสุเมธ   สุฐาปัณณกุล 
 

 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2562  ถึง  30 กันยายน  2563 
 
6.   งบประมาณ   จ านวนท้ังหมดเป็นเงิน  9,000  บาท   
 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
8.  การติดตามและประเมินผล    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
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1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียน  รู้คุณค่า   ของ
สถาบนัสูงสุดท้ัง 3 สถาบัน 
 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีมีคุณค่าและ
สามารถอนุรักษ์ส่ิงดี ๆ ไว้ได้ตลอดไป 
 
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและโรงเรียน  ให้
สอดคล้องรองรับซึ่ งกันและกัน   อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน 
 

สอบถาม/สังเกต 
 
 

สอบถาม / สังเกต 
 
 

สอบถาม / สังเกต 

แบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม/แบบ

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ/สังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ / และน าไปพัฒนา 
             1. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรู้ความสามารถ  มีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์สืบ
ทอดวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
             2. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมของตนเอง  น าแบบอย่างท่ีดีมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน  มีความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

(ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย    สาลี) 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสุเมธ  สุฐาปัณณกุล) 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                   (นายชาติชาย    ฉัตรทอง) 
                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายบรรจง   ปิ่นปฐม) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ   จัดท าระบบควบคุมภายใน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิภา   มหาโชติ  และ นางสาวชิดชนก    วันดี    
กลุ่มที่รับผิดชอบ   งาน 5 ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานในทุกองค์กร มีจุดมุ่งหมายของการท างาน คือ ความส าเร็จในการฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้
เงื่อนไข ในการปฏิบัติให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความรวดเร็ว ประหยัด และวัดผลได้อย่างเท่ียงตรง
ประกอบกับตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินสุดปีงบประมาณ ดังนั้นการ
ตรวจสอบและวางระบบควบคุมภายในจะมีเครื่องมือส าคัญในการวัดประสิทธิภาพของงานและประสิทธิผล
ของผู้ปฏิบัติงานนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานการปฏิบัติงานท้ัง 5 ฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ  

2. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการ บริหารและระบบการด าเนินงานของ โรงเรียน  
4.  เพ่ือเป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ของงานกิจกรรมของกลุ่มงาน

ต่างๆ ใน โรงเรียน 3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพของงานต่างๆ ของโรงเรียนถึง โอกาสเสี่ยงหรอืโอกาสที่
ก่อให้เกิด ความเสียหาย เพ่ือที่จะได้หาวิธีป้องกัน แก้ไขเพ่ือปรับปรุงให้ดีหรือมคีุณภาพย่ิงข้ึน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1   การปฏิบัติงานท้ัง 5 ฝ่ายของโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ 100 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
  3.1.2 รายงานผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

            3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 การปฏิบัติงานท้ัง  5  ฝ่ายได้รับตรวจสอบและประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ สามารถตรวจสอบและแก้ไขพัฒนางานให้ดีได้ 

3.2.2 รายงานผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบถูกต้องทันตามก าหนด 
4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอกิจกรรม 1-10 ตุลาคม 2562 - นางสาวนิภา  มหาโชติ 
2. ประชุมช้ีแจงโครงการ/ แต่งต้ัง
คณะท างาน 

1-10 ตุลาคม 2562 - นางสาวนิภา   มหาโชติ,
ผู้อ านวยการและฝ่ายบริหาร 

3. ด าเนินงานตามแผน 
 3.1 จัดท าแบบควบคุมภายในของ 

 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

1,000 
 

 
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
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หน่วยงานย่อย 5 ฝ่าย 
 
 3.2 จัดท าแบบควบคุมภายในของ
หน่วยตรวจรับ (โรงเรียน) 
 
 
 3.3 ส่งรายงานให้ สตง. และ สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 

2562 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

 

5 ฝ่าย 
 
นางสาวนิภา  มหาโชติ  
นางสาวชิดชนก  วันดี 
หัวหน้างาน 5 ฝ่าย 
 
นางสาวนิภา  มหาโชติ 
 

4. ขั้นประเมินผล 1 ธันวาคม 2562 
30 กันยายน 2563 

- นางสาวนิภา  มหาโชติ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
 

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 30 กันยายน  2563 - นางสาวนิภา  มหาโชติ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6. งบประมาณ  :   จ านวน   1,000   บาท   

7. หน่วยงาน / ผู้เก่ียวข้อง  : โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 

     1. การปฏิบัติงานท้ัง 5 ฝ่าย
ของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ ร้อยละ 100 ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน 
        2. รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

- การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน 

 
 
 
- รายงานการควบคุมภายใน 

 
 

- แบบประเมินผลการท างาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
- แบบรายงานการควบคุมภายใน 

 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. การปฏิบัติงานท้ัง 5 ฝ่ายได้รับตรวจสอบและประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
สามารถตรวจสอบและแก้ไขพัฒนางานให้ดีได้ 

2. การรายงานผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบถูกต้องทันตามก าหนด 

3 ผลผลิต มีเกณฑ์และเครื่องมือตรวจสอบ การควบคมุคุณภาพการบริหาร จัดการงบประมาณโครงการและ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในทุกด้าน ของนักเรียน 

 ผลลัพธ์ คุณภาพสถานศึกษาท่ีผ่านการ ประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประ เมินตามระบบควบคุมภายในและ 

ป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ภายในสถานศึกษาได้ทันท่วงที 
 

           ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       ( นางสาวนิภา  มหาโชติ )  
 
                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางสาวชิดชนก    วันดี ) 
 
 
                               ลงช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                     ( นายชาติชาย   ฉัตรทอง )   
                             หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

 
                  ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน   บริหารทั่วไป 
โครงการ  :            เด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและ 

               จริยธรรมของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ี 1 2 3 4 5 6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทรรศน์  ปฏิทัศน์  นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในภารกิจท่ีจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้นักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีความงามอย่างไทย  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนและเป็น
คนดีของสังคมและประเทศชาติ  จึงได้จัดท าโครงการเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  : 
 1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้
ฝึกการพัฒนาจิตใจและเป็นเด็กดีมีคุณธรรม  
 2.  เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนต้นแบบท่ีเป็นคนดี  มีความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ  
สามารถขยายผลความดีสู่นักเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศท่ีเป็นแบบอย่างในเชิงประจักษ์สามารถ
เผยแพร่ผลงานได้อย่างมีคุณค่า 
3 .  เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจและเป็นเด็กดีมีคุณธรรม 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการสร้างขวัญ  ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ  
  3.1.3 โรงเรียนมีนักเรียนต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ ระดับช้ันละ 1 คน 
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        3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์                              
ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจและเป็นเด็กดีมีคุณธรรม  

3.2.2 นักเรียนได้รับการสร้างขวัญ  ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบเด็กดีศรี
ลูกแกประชาชนูทิศ  

  3.2.3 โรงเรียนมีนักเรียนต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ ท่ีเป็นแบบอย่างใน
เชิงประจักษ์สามารถเผยแพร่ผลงานได้อย่างมีคุณค่า 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 
6.งบประมาณ    1,000  บาท 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  1.จัดท าแผนงานโครงการ
ด าเนินงาน 
 
  2. วางแผนการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
 
  3. แต่งต้ังคณะกรรมการ/
ประชุมคณะกรรมการ 
 
  4. ด าเนินการคัดเลือก
ต้นแบบเด็กดีศรีลูกแก
ประชาชนูทิศ ระดับ
สถานศึกษา  
 
  5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
  6. รายงานผลการปฏิบัติ
โครงการ 
 

ต.ค.62 
 
 

ต.ค. 62 
 
 

ต.ค. 62 
 
 

ต.ค. 62 - มี.ค.63 
 
 
 
 

มี.ค.63 
 
 

ก.ย.63 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

นายทรรศน์ ปฏิทัศน์   
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี 
 
นายทรรศน์ ปฏิทัศน์   
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี 
 
ผู้บริหาร 
 
 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
นายทรรศน์ ปฏิทัศน์   
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี 
 
นายทรรศน์ ปฏิทัศน์   
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี 
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7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1. ร้อยละ  90  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินเด็กดีศรีลูกแก

ประชาชนูทิศ 
แบบสอบถาม,การสังเกต 

   2. ร้อยละ  90  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
และมีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
คุณธรรมอื่นๆ ดีขึ้น   

สอบถามคุณครูที่รับผิดชอบ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

   3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ขยายผลใน
โรงเรียน 

การน าความรู้ไปใช้ แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

2.  นักเรียนในสังกัดได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาจิตใจ  ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม   และเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  

3.  สถานศึกษามีต้นแบบเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศท่ีเป็นแบบอย่างในเชิงประจักษ์สามารถ
เผยแพร่ผลงานได้อย่างมีคุณค่า 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายทรรศน์  ปฏิทัศน์) 
 
    ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี) 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                     (นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
                  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายบรรจง   ปิ่นปฐม) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์  คุณธรรมและจริยธรรม 
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     ของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ี 1และ2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายพงศกร  แว่นแก้ว      นางอนงค์  เครือวัลย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากขยะ  ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของ
ชุมชน ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  อาทิ  เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น 
แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรค  มีกล่ินเหม็น  ก่อให้เกิดความร าคาญท าลาย
สุนทรียภาพด้านส่ิงแวดล้อม  เกิดสภาพไม่น่าดู  สกปรกน่ารังเกียจ  ขยะท าให้น้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูง
มากเกิดกล่ินรบกวนเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศก็ประสบกับปัญหาจากการท่ีปริมาณขยะมูล
ฝอยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน  ก่อให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณโรงเรียนส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนให้
ความส าคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก  ผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบ
ท้ิงขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียว  ท าให้มีวัสดุท่ียังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูลฝอยเกิดเป็นขยะกองโต  
การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือก  แต่ละทางมีข้อจ ากัดท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท้ังทาง
น้ า ทางอากาศและต่อการใช้ประโยชน์ต่อท่ีดินบริเวณใกล้เคียง  ดังนั้น  แนวทางหนึ่งในการลดปัญหาและ
เพื่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาด  คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือไปสู่การก าจัดน้อยท่ีสุดและสร้าง
จิตส านึกให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  จึงจัดท าโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero 
Waste School)”  ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกจิตส านึกการลด  การคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  การรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์   
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด  การคัดแยกขยะ  และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  และ
ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด  การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ 
3 . เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ               
ร้อยละ  80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ               
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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 3.2.1.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
และชุมชนตระหนักถึงความส าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด  การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  1. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62 - นายพงศกร  แว่นแก้ว 

นางอนงค์  เครือวัลย์ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 62 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน ก าหนด
กิจกรรมและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ต.ค. 62 - คณะกรรมการด าเนินงาน 

  4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น พ.ย. 62 500 คณะกรรมการด าเนินงาน 
  5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ พ.ย. 62 - คณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด มี 6 
กิจกรรม  ดังนี้ 
     6.1) จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ
วิธีการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น จัดป้ายนิเทศ
และโปสเตอร์ ให้ความรู้หน้าเสาธง จัด
รายการเสียงตามสาย 
    6.2) จัดท าถังขยะแยกประเภท 
    6.3) จัดกิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    6.4) จัดกิจกรรมลดขยะท่ัวไป 
         - กิจกรรม ยืดอก พกถุงผ้า 
         - กิจกรรม คนละแก้ว 
   6.5) จัดกิจกรรมลดขยะรีไซเคิล 
        - ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากขยะรี
ไซเคิล 
   6.6) จัดกิจกรรมลดขยะอันตราย 
        - ปรับเปล่ียนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี
อายกุารใช้งานนานขึ้น 

 
 

 
 

แกนน าธนาคารขยะรีไซเคิล 
คณะครูและนักเรียน 
 
คณะครูและนักเรียน 
 
คณะครูและนักเรียน 
งานอาคารสถานท่ี 

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ก.ย.63 - นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นางอนงค์  เครือวัลย์ 

8. จัดท ารายงานโครงการ ก.ย.63 - นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นางอนงค์  เครือวัลย์ 
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5.ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 
6.งบประมาณ    1,000  บาท 
7.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 
   1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
การฝากขยะรีไซเคิลกับกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

   2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท 

สังเกตการจัดการขยะรีไซเคิล 
 

แบบสังเกตการจัดการ
ขยะรีไซเคิล 
 

   3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ และชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด การ
คัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ประเมินเจตคติเกี่ยวกับ             
การท้ิงขยะ 

แบบประ เ มิ น เ จตค ติ
เกี่ยวกับการท้ิงขยะ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีนิสัยรักความสะอาดและท้ิงขยะ
ได้ถูกต้อง 

2. บริเวณภายในโรงเรียนมีความสะอาด 
3. นักเรียนแต่ละห้องมีรายได้จากการน าขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นายพงศกร  แว่นแก้ว) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางอนงค์  เครือวัลย์) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นายชาติชาย  ฉัตรทอง) 
        หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
 



212 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563     โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   

 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน    บริหารงบประมาณ 
โครงการ    วางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบ  การใช้งบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 2   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์    นางสาวชิดชนก   วันดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2 )   พ.ศ. 2545  ในหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มาตรา 60  มาตรา 61  
และมาตรา 62  มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างท่ัวถึงรวมท้ังมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลจากการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษา  ฉะนั้นจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหมวดนี้   สถานศึกษาจะต้องมี
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท ให้ตรงกับหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดการก ากับ  ตรวจสอบและติดตาม  เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการ ข้อมูลท่ีใช้ในการ
รายงานของโครงการ  แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
แก้ไข  ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้วางไว้   ดังนั้น การติดตามจึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและ/หรือโครงการ  ซึ่งได้ก าหนดไว้  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้  
จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลหรือการรายงาน  เพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่างานท่ีก าลังปฏิบัติอยู่เป็นไป
ตามท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่  สมควรด าเนินการต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.2 เพื่อทราบผลการน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
2.3 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ (ท้ังก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง

ด าเนินการ และหลังการด าเนินการ) 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  โครงการร้อยละ 95 สามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนด 
3.1.2 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการใช้

งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบทันตามก าหนด  และมีการรายงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส 
 

4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน   1 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

2. จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติ
โครงการประชุมคณะกรรมการท่ี

  2 ตุลาคม 2562 - นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 



136 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563      โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

เกี่ยวข้อง   
 
3. วางแผนการด าเนินงาน   
 

พฤศจิกายน 2562 - คณะท างาน 

4. ด าเนินการตามแผน ก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้
งบประมาณตามแผนการใช้
งบประมาณ  
 

ตลอดปีการศึกษา - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 

5. รายงานผลการใช้งบประมาณ  
งบอุดหนุน งบสนับสนุนรายได้
สถานศึกษา 
 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2,000 นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 

6. ประเมินผล  รายงานโครงการ   
 

ส้ินปงีบประมาณ 2563 - นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ   2,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.  โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

 2.  การบริหารงบประมาณถูกต้องรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
 3.  บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
2.  การจัดสรรรายจ่ายประจ าปีถูกต้อง ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
4. งานเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
ทรัพย์สิน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5. มีเอกสารหลักฐานในการรับ-จ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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 4.  การบริหารจัดการมีกระบวนการ ข้ันตอนชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย ลดความเส่ียง 
 5.  การจัดท าเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

6.  การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศถูกต้องตามระเบียบ การใช้จ่าย
งบประมาณ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์) 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวชิดชนก   วันดี) 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
           (นางสาวชิดชนก   วันดี) 
     หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
 ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ    
แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
โครงการ    ควบคุมการใช้สาธารณูปโภค   
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชิดชนก  วันดี   นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามี
จ านวนมาก งานสาธารณูปโภค เป็นอีกหนึ่งงานท่ีอยู่ในระบบการบริหารสถานศึกษา ในการอ านวยความ
สะดวกให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการ
สอนท่ีดีและมีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ 
ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ าประปา,  ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์, ค่าเก็บขยะ, ค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าดูดส่ิงปฏิกูล 
และค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง โดยโรงเรียนมีนโยบายควบคุมการใช้สาธารณูปโภคและถือว่าการควบคุม
สาธารณูปโภคเป็นส่วนหนึ่งของการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องควบคุมสาธารณูปโภคให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค ของนักเรียนและ
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บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการควบคุมใช้สาธารณูปโภคขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

 2.2. เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ

ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
      3.1.2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีนิสัยช่วยกันประหยัด

การใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2 เชิงคุณภาพ  

 3.2.1  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 
       3.2.2  นักเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา มีนิสัยช่วยกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติ
โครงการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

 1 ต.ค. 2562 
 

- 
นางสาวชิดชนก  วันดี 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน  2 ต.ค. 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ขั้นเตรียมการ 
 - จัดท าแผนค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ 

- ค่าไฟฟ้า,  
- ค่าน้ าประปา,   
- ค่าโทรศัพท์,  
- ค่าไปรษณีย์,  
- ค่าเก็บขยะ,  
- ค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ต  
- ค่าดูดส่ิงปฏิกูล  
- ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง  

 
 ต.ค. 2562 
 ต.ค. 2562 
 ต.ค. 2562 

 
 

ทุกเดือน 
 

 
งบอุดหนุน 
งบสนับสนุน

รายได้
สถานศึกษา 

 

นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 

4.ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้โดย
ส ารวจข้อมูล ใบแจ้งหนี้ และด าเนินการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกเดือน 

ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

700,000 นางสาวชิดชนก  วันดี  
นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 



139 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563      โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

5. ขั้นติดตามประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงานผลต่อโรงเรียน 

 
ก.ย. 2563 

 นางสาวชิดชนก  วันดี  
นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
6.  งบประมาณ  700,000 บาท  
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 8. ระดับความส าเร็จ  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 
 9.2 นักเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา มีนิสัยช่วยกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

    ลงช่ือ…………………………………………….ผู้เสนอโครงการ                 
                                                              (นางสาวชิดชนก  วันดี) 

     
     ลงช่ือ…………………………………………….ผู้เสนอโครงการ                 

                                                          ( นางสาวกัลย์ณิศา  หอมจันทร์) 
    
                                                     ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                 (นางสาวชิดชนก  วันดี  ) 
                                                            หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ  
 

       ลงช่ือ…………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.  นักเรียน ครู และบุคลกรทาง
การศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีนิสัยช่วยกัน
ประหยัดการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

ส ารวจ/ทดสอบ/สัมภาษณ์/
ประเมินโครงการ 

แบบส ารวจ/แบบทดสอบ/
สัมภาษณ์/ 
แบบประเมินโครงการ 
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                      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม)                                                                              
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ 
โครงการ   จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีรัตน์  แก้วอินทร ์ นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
   นายวีรศรุต  พลนิรันดร์ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
1. หลักการและเหตุผล  
 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ครูสามารถท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกท้ังยังอ านวย
ความสะดวกให้ครูน าไปจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และท างานให้
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของส านักงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ส านักงานมีวัสดุส านักงานใช้บริหารงานสารบรรณของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 100 % 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1การบริหารงานของโรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว  

4.  วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ตุลาคม 2562  นางอารีรัตน์   แก้วอินทร ์
นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 

นายวีรศรุต  พลนิรันดร์ 
แต่งต้ังคณะกรรมการการท างาน  ตุลาคม  2562  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ 
 - ส ารวจความต้องการการใช้วัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       - รวบรวมเสนอขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช้ในส านักงานบริหารงาน 
 

 
พฤศจิกายน 2562 

 
พฤศจิกายน 2562- 
พฤษภาคม 2563 

 
35,000 

 

 
นางอารีรัตน์   แก้วอินทร ์

นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 
นายวีรศรุต  พลนิรันดร์ 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงานตาม

 
กันยายน 2563 

 
- 

นางอารีรัตน์   แก้วอินทร ์
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โครงการ และรายงานผลต่อโรงเรียน  
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ    35,000 บาท 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

งานในฝ่ายส านักงานมีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน
และการปฏิบัติราชการตามนโยบาย  

การส ารวจ 
ประเมินโครงงาน 

แบบส ารวจ 
 แบบประเมินโครงงาน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 - การบริหารงาน มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
 
                                                         ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางอารีรัตน์   แก้วอินทร์) 
 

      ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ) 
 

      ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (นายวีรศรุต  พลนิรันดร์) 
 
                                                         ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ  

       (นางสาวชิดชนก  วันดี) 
     หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
 

                                                         ลงช่ือ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
แผนงาน    บริหารงบประมาณ 
โครงการ    จัดหา ควบคุม ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบของส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้
สอยวัสดุครุภัณฑ์  อย่างคุ้มค่า คณะครูและนักเรียนสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา    
 วัสดุครุภัณฑ์มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีวัสดุ ครุภัณฑ์จ านวน
มากท่ีช่วยสนับสนุนด้านจัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ท่ีสามารถใช้งานได้ดีและ
ช ารุดก็มีบ้างเป็นบางส่วน โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและใช้งานได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคณะครู นักเรียน ในการใช้ครุภัณฑ์ในกิจกรรมต่าง ๆ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%  
3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 ครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดปีการศึกษา2563 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ  1 ตุลาคม 2561 - 
นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง    
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน  
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

1 ตุลาคม 2561 - ผู้อ านวยการ 

3.ขั้นด าเนินการ 
  - ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
 

35,000 
 

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง    
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 

4. ข้ันติดตามประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงานผลต่อโรงเรียน 

30 กันยายน 2563 - 
 

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง   
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6.  งบประมาณ   35,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
8.ระดับความส าเร็จ 
 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        9.1 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
    9.2 ครูสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
    9.3 โรงเรียนมกีารพัฒนาจนเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน 
  
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นายภาณุวัฒน์  จันทร์แดง) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นายสาธิต   จิตร์ประเสริฐ) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
    (นางสาวชิดชนก  วันดี) 
        หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
   1.  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนท่ีช ารุดให้อยู่ใน
สภาพที่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 %                 
   2. ครุภัณฑ์โรงเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด
ปีการศึกษา 2562 

ส ารวจ 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
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แผนงาน   บริหารงบประมาณ 
โครงการ    จัดหาทุนการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  ตัวชี้วัด  1.2 , มาตรฐานท่ี 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์  นางสาวนิภา  มหาโชติ  นางระพีวรรณ    คล้ายแดง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรอบรู้ และเป็นเครื่องมือในการประกอบ

อาชีพ จากการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน พบว่ามีนักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีร้อยละ 60 ส่งผลให้การ
เรียนไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานเท่าท่ีควร ทุนการศึกษาจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้มีความ
พร้อมมากขึ้นกว่าเดิม 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ให้ได้ท ากิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
3. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองท่ียากไร้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1  ร้อยละ  80  ของนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ีได้รับทุนการศึกษา 
3.1.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีได้รับทุนการศึกษา 
3.1.3 ผู้ปกครองได้รับการแบ่งเบาภาระ ร้อยละ  80   
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1   นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา 
3.2.2 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับทุนการศึกษา 
3.2.3  ผู้ปกครองท่ีมีฐานะยากจนได้รับการแบ่งเบาภาระ 

 
 
 
 
 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ตุลาคม  2562 
 

- นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน์ 
นางสาวนิภา  มหาโชติ 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหา
ทุนการศึกษา 

ตุลาคม  2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3.  ประชุมวางแผนงาน มอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ตุลาคม  2562 – 
พฤศจิกายน 2562 

 คณะกรรมการ 

4. ก าหนดรูปแบบการหาทุนการศึกษา
(ยุทธวิธีการจัดหาทุน) ระยะส้ัน 

ธันวาคม 2562 
 

- คณะกรรมการ 

5. วางแผนด าเนินการจัดหาทุนล่วงหน้า ธันวาคม  2562 - คณะกรรมการ 

6.  จัดหาทุนตามยุทธวิธีที่ก าหนด มิถุนายน  2563 - คณะกรรมการ 

7.  พิธีมอบทุนการศึกษา กรกฎาคม 2563 3,000 คณะกรรมการ 

8. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรม 

กันยายน  2563 - คณะกรรมการ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6. งบประมาณ    จ านวน    3,000    บาท   
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง     โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษา 

รายงาน แบบรายงาน 
 

2.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับ
ทุนการศึกษา 

รายงาน 
 

แบบรายงาน 
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3.  ร้อยละของผู้ปกครองท่ีได้รับการแบ่งเบาภาระ สอบถาม แบบสอบถามผู้ปกครอง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนจะได้รับทุนตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. มีทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
 
              ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน์) 
 

      ลงช่ือ ......................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวนิภา  มหาโชติ)  
 
      ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางระพีวรรณ  คล้ายแดง) 
 

      ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นางสาวชิดชนก   วันดี) 
      หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
 

      ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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โครงการฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน:    งานแผนและสารสนเทศ 
โครงการ:    ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ:  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ 
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    ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:   มาตรฐานท่ี  1 มาตรฐานท่ี  2 มาตรฐานท่ี  3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:    นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา  นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
กลุ่มที่รับผิดชอบ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2562 ได้
ก าหนดหลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อท่ีจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์กรมหาชน (สมศ.) จากการประเมินภายนอก รอบสาม แต่มีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนจะต้องด าเนินงาน
คุณภาพในโรงเรียน  โดยยึดมาตรฐานขอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบและมีความ
ต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคน จะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

   1.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ
ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  

2.  เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ขั้นตอน 
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

3.  เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น  

4.  เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  

5.  เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด  
6.  เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
       7. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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       3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1  เพื่อให้ครูร้อยละ 90 ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผล

ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  
     3.1.2   เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนและ

มาตรฐานของ สมศ.  
     3.1.3  เพื่อให้ชุมชนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 90 เข้ามามีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
     3.1.4  เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                 3.2.2  โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียน และ มาตรฐานของ สมศ.    
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  1 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. แต่งต้ังคณะท างาน ประชุม
คณะท างาน   วางระบบแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการบริหารจัดการ   

พฤศจิกายน 2562 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

3. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐานระดับสถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ภายใน 

ธันวาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี (SAR หรือ SSR) 

1-31 มีนาคม 2562 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ ์

  และคณะครูทุกคน 
6. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

เมษายน 2563 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

7. ปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

เมษายน 2563 10,000 คณะครูทุกคน 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 

     6. งบประมาณ   จ านวนเงิน  10,000  บาท   
 
     7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
     8.ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

     1. ครูร้อยละ 90 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

     2.ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนและมาตรฐานของ สมศ.  
 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

     3.ชุมชนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ 90 เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

     4.โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ีร้อยละ 90 
 

สัมภาษณ์ 
 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

     5.โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี  ดีมาก 
 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

8. ออกแบบประเมิน เป็นเครื่องมือ
การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย  
ประเมินคุณภาพของแต่ละงาน 
 

พฤษภาคม 2563 - ฝ่ายงานแผนละ
สารสนเทศ 

9. ประเมินผล  วัดผล  ก ากับ  
ติดตาม  นิเทศ อย่างต่อเนื่อง 
 

มิถุนายน-กันยายน 63 - ฝ่ายงานแผนละ
สารสนเทศ 

10. สรุป  รายงานผลเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

30 กันยายน 2563 - นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา 
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ 

ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
        9.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี 
        9.3  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 

9.4  หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

9.5  จัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          9.6  โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย 
          9.7  โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับดี ดีมาก 

 
ลงช่ือ ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศา) 

 
 

ลงช่ือ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์) 
 
 
ลงช่ือ  ..............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          ( นางสาวนิภา   มหาโชติ) 
    หัวหน้าฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ 
 
 
ลงช่ือ    .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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แผนงาน    งานแผนและสารสนเทศ 
โครงการ                   จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณประจ าปี 2563 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง                
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนิภา  มหาโชติ   นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   

นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร 
เน้น กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วย
ให้ การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูป ระบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนปฏิบัติการของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้   ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ท้ังนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนปฏิบัติการท่ีทันสมัยมาแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน  รวมท้ังการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้  
และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อให้บุคลากรร่วมวิเคราะหแ์ละรับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 
3.  เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
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3.1.1 โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 100 

3.1.2 บุคลากรทุกคน ร่วมวิเคราะห์และรับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ/กิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.2.2  บุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะหแ์ละรบัผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอกิจกรรม ตุลาคม 2562 - นางสาวนิภา   มหาโชติ  

น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
นางสาวชรัญญา   เจริญเดช 

2.ประชุมช้ีแจงโครงการ 
     -  วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2563 
      -  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
2563 

ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. ขั้นด าเนินการตามแผน 
    -  ด าเนินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ให้แก่แต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และงานต่างๆ ของ
โรงเรียน 
      - จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

50,000 นางสาวนิภา   มหาโชติ  
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
นางสาวชรัญญา   เจริญเดช 
คณะครูทุกท่าน 

4. ขั้นประเมินผล 
     -  ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

- นางสาวนิภา   มหาโชติ  
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
นางสาวชรัญญา   เจริญเดช 

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
     - สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ 

กันยายน 2563 - นางสาวนิภา   มหาโชติ  
น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์   
นางสาวชรัญญา   เจริญเดช 

5. ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6. งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท   
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7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง   

คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 

8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1. โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามโครงการของ
แต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 100 

 

รายงานโครงการ 
 

แบบรายงานโครงการ 
 

2. บุคลากรทุกคน ร่วมวิเคราะห์และ
รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยคนละ 1 
โครงการ/กิจกรรม 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าส่ังแต่งต้ัง 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
เป็นไปอย่างเรียบร้อย  ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
      ลงช่ือ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                       ( นางสาวนิภา   มหาโชติ ) 
 
                                                   ลงช่ือ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางสาวชรัญญา  เจริญเดช ) 
 
 
                                                   ลงช่ือ ..................................................  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์) 
 
 
      ลงช่ือ ...................................................  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
               ( นางสาวนิภา   มหาโชติ ) 
                    หัวหน้าฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ 
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      ลงช่ือ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน    งานแผนและสารสนเทศ 
โครงการ    จัดท าและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม  กิจกรรมจัดท าและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กิจกรรมการรายงานระบบและข้อมูลนักเรียน Obec 
   กิจกรรมจัดท าส ามะโนนักเรียนและเขตพื้นท่ี 
   กิจกรรมรับนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี  2 และ มาตรฐานท่ี  3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย  นางสาวชรัญญา เจริญเดช 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย  นางสาวชรัญญา เจริญเดช นายภูทัด   จันทร์พัชรินทร์ 
   นางสาวชิดชนก   วันดี นายวีรศรุต   พลนิรันดร์ นายจิรายุ  ปิยภัณฑ์ 
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   ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย   สาลี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ ท าให้ทุกหน่วยงานเริ่มมีการ

ต่ืนตัวด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ไปยัง
สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์แก่
ประชาชน  ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การน าเสนอเนื้อหาข่าวสารให้
ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรได้ โรงเรียนอนุบาลวัด
ลูกแกประชาชนูทิศได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพื่อให้ก้าวทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นกลไกการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารขององค์กร 

2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลการใช้งานในการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก 
3. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ   

องค์กร 
4. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 
5. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์ 
6. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
7. เพื่อให้นักเรียนท่ีอยู่ในและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีเว็บไซต์ท่ีมีความสมบูรณ์ สามารถให้บริการได้ร้อยละ 100 

2. นักเรียนท่ีอยู่ในเขตและนอกเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ท่ีประสงค์จะ
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับการศึกษาร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
          1.โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีเว็บไซต์ท่ีมีความสมบูรณ์สามารถให้บริการได้ 
          2. นักเรียนท่ีอยู่ในและนอกเขตบริการท่ีเรียนต่อโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศทุกคนได้รับ 
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ  1 ตุลาคม 2563 - นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย  
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 
 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน  1 ตุลาคม 2563 - ผู้อ านวยการ 
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ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   
 
3.ขั้นด าเนินการ 
3.1 กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  -  จัดท าและให้บริการสารสนเทศ
ของ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
  -พัฒนาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อ
การเรียนรู ้
 
 

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
 

 

 

1,500 
 
 
 
 
 

นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์ 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย 
 
 
 
 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 กิจกรรมงานรายงานระบบและ
ข้อมูลนักเรียน Obec 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการกรอก
ข้อมูลใน  DMC (Data 
Management Center) 
  - ด าเนินการกรอกข้อมูลลงระบบ 
  ณ 10 มิถุนายน กับ 10 
พฤศจิกายน  

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
 

 

 
 

1,500 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย 
นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 
นายวีรศรุต   พลนิรันดร์ 
 
 
 
 

3.3 กิจกรรมจัดท าส ามะโนผู้เรียน
และเขตพื้นท่ีบริการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจส า
มะโนผู้เรียนและเขตพื้นท่ีบริการ 

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 1,000 นายวีรศรุต   พลนิรันดร ์ 
นายจิรายุ  ปิยภัณฑ์ 
 

3.4 กิจกรรมรับนักเรียน 
  - จัดท าแบบฟอร์มรับสมัคร
นักเรียน 
  - รับสมัครนักเรียน 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
ข้อสอบ 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ 
  - ประกาศผลสอบ และจัดช้ัน

1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 

 

1,000 
 

ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย  สาลี 
นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 
นายวีรศรุต   พลนิรันดร์ 
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เรียน 
  - จัดท าทะเบียนนักเรียน 
 - สรุปผล 

4. ข้ันสรุปและติดตามผล 
  

30 กันยายน 2563  
 

นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย  
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
6.  งบประมาณ   5,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8. ระดับความส าเร็จ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. องค์กรมีกลไกการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

2. องค์การมีฐานข้อมูลการใช้งานในการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก 
3. องค์กรมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เว็บไซต์และระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา 
5. ประชาชนได้รับบริการจากเว็บไซต์ 
6. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. นักเรียนท่ีอยู่ในและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นายณัฐพงษ์  เจริญฉาย) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวชรัญญา เจริญเดช) 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนมีเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ 
2. โรงเรียนมีการพฒันาข้อมูลสารสนเทศ 
3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลObecรวดเร็ว 
4.  มีการรับนักเรียนท้ังในและนอกเขตบริการ 

การส ารวจ 
การส ารวจ 
แบบบันทึก 

แบบรับนักเรียน 

แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

รายงานการจัดเก็บข้อมูล 
รายงานการรับนักเรียน 
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ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
             (นางสาวนิภา  มหาโชติ) 
      หัวหน้าฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
แผนงาน    งานแผนและสารสนเทศ 
โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางสาวภัสนันท์  เรือนอินทร์,    นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 
กลุ่มที่รับผิดชอบ: ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสามารถให้บริการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการ
เรียนรู้ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพโรงเรียนเป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบท่ีมีความพร้อมให้บริการการศึกษามีคุณภาพ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ี
ต าบลดอนขม้ินได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี จากบริบทของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จากข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง 3 ปีจ านวนนักเรียน
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและมีความพร้อมในด้านการสร้างงานอาชีพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อ
ระดมสรรพก าลังท่ีมีอยู่ในชุมชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน และเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงถือหลักประกันกับ
ชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพนี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้กระบวนการทักษะท่ีจ าเป็นต่อการธ ารง
ตน ด าเนินชีวิตในการเป็นพลเมืองท่ีดี ตลอดจนเป็นศูนย์รวมส่ือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และ
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพสุขภาพและเทคโนโลยีมีทักษะวิชาการทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ 
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2.2 เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมมีครูและบุคลากรครบช้ันครบทุก
วิชาเอก ท้ังมีสมรรถนะ ศักยภาพ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คลังความรู้ 

2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยมีการเรียนรู้โดยใช้หลักของ
เหตุผล ตามหลักศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการมีงานท า 

2.4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน อย่างเป็นรูปประธรรมมีความมั่นคงมั่งค่ัง
ยั่งยืน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 

1,361 คนและประชากรในต าบลดอนขม้ิน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พร้อมด้านสมรรถนะศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
4. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน 1 ตุลาคม 2562 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

1 ตุลาคม 2562 - นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ 
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 

ขั้นเตรียมการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1 ตุลาคม 2562 - นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ 
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 

ขั้นด าเนินการ 
  
 

1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

2,000 บาท 
 

นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ 
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 

ขั้นติดตามประเมินผล 
  

30 กันยายน 2563 - 
 

นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ 
นางสาวชรัญญา เจริญเดช 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
 
6.  งบประมาณ   2,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง   โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
8.ระดับความส าเร็จ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563      โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

พร้อมด้านสมรรถนะศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์) 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวชรัญญา  เจริญเดช) 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นางสาวนิภา  มหาโชติ) 
    หัวหน้าฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เคร่ืองมือ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ช้ัน
อนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
1,361 คนและประชากรในต าบลดอนขม้ิน 

สัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 


