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คำนำ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีภารกิจหลัก 

คือ จัดการศึกษาต้ังแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา มีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม  

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข “เปนคนดี คนเกง และมีความสุข”        

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและกลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

การดำเนินการจัดการศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามภารกิจหลักดังกลาว โรงเรียน

จำเปนตองมีแผนปฏิบัติการประจำปท่ีมีคุณภาพ เปนกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร          

จัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันมีสาระสำคัญประกอบดวย  

บทท่ี 1 บทนำ   

บทท่ี 2 สถานภาพของสถานศึกษา  

บทท่ี 3 ทิศทางของสถานศึกษา  

บทท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

บทท่ี 5 การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผล  

โดยมีการวิเคราะหผลการดำเนินงานท่ีผานมา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา สภาพปจจุบัน ปญหา 

และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมท้ังมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มากำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ และกิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินงาน            

ตามแผนปฏิบัติการประจำปใหบรรลุผลตามเปาหมายความสำเร็จท่ีกำหนดไว การดำเนินงานดังกลาวไดรับ

ความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกภาคสวนในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือสะทอนภาพการดำเนินงาน      

ใหผูรับผิดชอบนำไปปรับใชใหบังเกิดผล โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ของโรงเรียน 

ขอขอบคุณคณะคร ูบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูมีสวน

เก่ียวของ  ทุกฝาย ท่ีมีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใหสำเร็จลุลวง  

ไปดวยดี  หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการประจำปเลมนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดตอการขับเคลื่อน          

การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุผลสำเร็จตอไป 

                 

                                                                        

                  (นายศักลพงษ  เซงฮอ)                    (นายสถาพร  ไทยกลาง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง   

      โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง         



สารบัญ 

 

                 หนา 
 

บทท่ี 1 บทนำ          1 

- ความเปนมา         1 

- ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา       1 

- ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน       3 

- ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     5 

- ขอมูลอาคารสถานท่ี        8 

- ขอมูลเก่ียวกับชุมชน        11 

- เกียรติยศ ชื่อเสียง/จุดเดนของโรงเรียน      12 

 

บทท่ี 2 สถานภาพของสถานศึกษา        28 

- ปจจัยภายนอก        28 

- ปจจัยภายใน         29 

- สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในโดยภาพรวม   31 

- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT)  32 

    

บทท่ี  3  ทิศทางของสถานศึกษา        36 

- วิสัยทัศน         36 

- พันธกิจ         36 

- เปาประสงค         36 

- กลยุทธ         36 

- ปรัชญาโรงเรียน        36 

- คำขวัญโรงเรียน        36 

- กลยุทธของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    37 

- ตัวชี้วัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ     42 
 

บทท่ี  4  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   47 

- ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564     47 

- ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564     48 

- ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ   51 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา    60 

2. โครงการเสริมสรางความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย            66 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   71 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ    76 

5. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม   83 

6. โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได     87 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   91 

8. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 95 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู  100 

10. โครงการคายพัฒนาอัจฉริยภาพ      103 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   109 

12. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดสูการเรียนรู  114 

13. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน  118 

14. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง       125 

15. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  129 

16. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   133 

17. โครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน     139 

18. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    143 

 

บทท่ี  5  การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผล           147 

- ปฏิทินกำกับติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลโครงการ                             149 

บรรณานุกรม                                                                                         
ภาคผนวก                                                                                        

- บันทึกการใหความเห็นชอบฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

- แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม 

- สำเนารายงานการประชุมการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

- คณะผูจัดทำ  



บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 การจดัทำแผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกระบวนการดำเนินงานแบบมีสวนรวม

ของผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานกลไกการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษา และวิเคราะหสถานการณแวดลอมท่ีคาดวาจะสงผลตอ  

ทิศทางการพัฒนา และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน รวมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

ในอนาคต  โดยมีการวางแผน การนำแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน              

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกรอบทิศทางการดำเนินงานท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน       

ใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา อันสอดคลองกับกลยุทธ

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตรัง เขต 2  

 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง เปนเครื่องมือสำคัญท่ีใช

เปนแนวทางในการขับเคลื่อนใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามประเด็นกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย               

6 กลยุทธ และ 18 โครงการ ดังนี้    

กลยุทธขอท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษา 

2. โครงการเสริมสรางความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

กลยุทธขอท่ี 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ประกอบดวย 3

โครงการ ไดแก 

1. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

2. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

3. โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได 
 

กลยุทธขอท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 5 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

4. โครงการคายพัฒนาอัจฉริยภาพ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 



กลยุทธขอท่ี 4  เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาหองสมุดสูการเรียนรู 

2. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน 

3. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง 
 

กลยุทธขอท่ี 5  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ประกอบดวย 3  โครงการ ไดแก 

1. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. โครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 

กลยุทธขอท่ี 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์และสงเสริมการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา  ประกอบดวย 1 โครงการ ไดแก  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

ในการนำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

มีการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา และงบประมาณใหสอดคลองกับกลยุทธ

ของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง โดยมีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และ

ความสำเร็จตามระยะเวลาและตัวชี้วัดความสำเร็จของแตละโครงการ/กิจกรรม อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดแนว

ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ บรรลุเปาหมายตามกลยุทธ เพ่ือการพัฒนา

การศึกษาและผูเรียนใหกาวสูความเปนเลิศตอไป 

 

 

 

                                                                        (นายสถาพร  ไทยกลาง) 

                                                                 ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง                                                                                   

                                                                                



บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ตั้งอยูหมูท่ี  8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร  โทร  0-7529-3013  โทรสาร  0-7529-3013    

Website : www.watcharuenrommuang.ac.th  E-mail : rmshcool@hotmail.co.th   
 

 1.1  ประวัติและความเปนมาของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

    โรงเรียนนี้เดิมเรียกวา  “โรงเรียนประชาบาลตำบลกะลาเส 2 วัดเจริญรมเมือง”    

เริ่มเปดสอนเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2481 ในสมัยนายตรัง  ณ นคร  เปนนายอำเภอสิเกา        

และนายเปรม ชูสุวรรณ เปนศึกษาธิการอำเภอ โดยใชศาลาโรงธรรมของวัดเจริญรมเมืองเปนสถานท่ี

เรียนชั่วคราว   

    ตอมา พ.ศ. 2491 ทางราชการใหเปลี่ยนชื่อท่ัวประเทศโดยใหใชคำวา “บานหรือวัด

นำหนาชื่อโรงเรียน” ใหตัดชื่อตำบลออก โรงเรียนนี้ซ่ึงตั้งอยูในท่ีดินของวัด จึงใชชื่อวา “โรงเรียน   

วัดเจริญรมเมือง” สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง  

   ในป พ.ศ.2515 ไดขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ตอมา พ.ศ.2523 

ไดโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในป พ.ศ.2537 ไดขยาย   

ชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 ) และเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ไดโอนไปสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดรับการพัฒนาและกาวหนา

จนถึงปจจุบัน เนื่องจากความรวมแรงรวมใจ การเสียสละ  และความรวมมือของผูนำทองถ่ิน  

ประชาชน  และคณะครูทุกยุคทุกสมัย 
 

1.2 ทำเนียบผูบริหารโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

1. นายประสาท   เฉ้ียนเงิน   พ.ศ. 2481  -  2492 

2. นายบุญครอง   หนูคงรักษ     พ.ศ. 2492  -  2502 

3. นายประสาท   เฉ้ียนเงิน     พ.ศ. 2502  -  2513 

4. นายภูเบศร   สุทธิปกรณ      พ.ศ. 2513  -  2514 

5. นายจรัล   เหมทานนท     พ.ศ. 2514  -  2515 

6. นายประสาท   เฉ้ียนเงิน      พ.ศ. 2515  -  2519 

7. นายจรัล   เหมทานนท      พ.ศ. 2519  -  2523 

8. นายภักดิ์   พรหมยก      พ.ศ. 2523  -  2525 (รักษาการ) 

9. นายกวน   สุทธิธรรมานนท    พ.ศ. 2525  -  2531 
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10. นายอนันต   อ้ันเตง       พ.ศ. 2531  -  2532 (รักษาการ) 

11. นายสุธน   โขยนึ่ง      พ.ศ. 2532  -  2548 

12. นายธีรสิทธิ์   คุปกุลกานท  พ.ศ. 2548  -  2557 

13. วาท่ีรอยตรีวิเชษฐ   เพ็ชรหิน  พ.ศ. 2557  -  2561 

         14. นายสถาพร   ไทยกลาง            พ.ศ. 2562  -  ปจจุบัน 
 

     1.3 ท่ีตั้งและขนาด 

  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ตั้งอยูหมูท่ี  8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

มีเนื้อท่ีจำนวน 20 ไร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  จดท่ีดิน นางพุม  ชวยเกิด 4    เสน 

   ทิศใต  จดท่ีดิน วัดเจริญรมเมือง  4    เสน 

   ทิศตะวันออก จดท่ีดิน นายสุภาพ  หนูเมือง 5    เสน 

   ทิศตะวันตก จดท่ีดิน วัดเจริญรมเมือง  5   เสน 
 

1.4 เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน    

    ตำบลกะลาเส  หมูท่ี 2  หมูท่ี 3 และหมูท่ี 8 
 

1.5 ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน 

   โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองเปดสอน 3 ระดับ  คือ ระดับอนุบาล 1 – 2   

ระดับประถมศึกษา ป.1– ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1 – ม.3  
 

2.   ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
 

 2.1 จำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับช้ัน จำนวนหอง 

จำนวน 

นักเรียนชาย

(คน) 

จำนวน 

นักเรียนหญิง 

(คน) 

จำนวน 

ท้ังหมด (คน) 
หมายเหตุ 

อนุบาล 1  1 10 11 21  

อนุบาล 2 1 7 11 18  

อนุบาล 3 1 6 9 15  

ประถมศึกษาปท่ี 1 1 17 18 35  

ประถมศึกษาปท่ี 2 1 15 17 32  

ประถมศึกษาปท่ี 3 1 19 11 30  

ประถมศึกษาปท่ี 4 1 11 13 24  

ประถมศึกษาปท่ี 5 2 45 15 60  



 

 

ประถมศึกษาปท่ี 6 2 28 20 48  

มัธยมศึกษาปท่ี 1 1 21 20 41  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 37 29 66  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 26 29 55  

รวม 16 247 202 449  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT, O-NET)   
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET  

ระดับประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2560 – 2562 
 

รายวิชา 
ปการศึกษา2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย 49.42 46.58 49.16 55.90 46.76 49.07 

คณิตศาสตร 34.55 37.12 28.56 37.50 27.69 32.90 

วิทยาศาสตร 39.00 39.12 34.35 39.93 31.41 35.55 

ภาษาอังกฤษ 26.09 36.34 26.63 39.24 23.21 34.42 

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET    

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2560 – 2562 
 

รายวิชา 
ปการศึกษา2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย 45.81 48.29 49.71 54.42 52.39 55.14 

คณิตศาสตร 23.25 26.30 24.82 30.04 23.89 26.73 

วิทยาศาสตร 29.65 32.28 33.00 36.10 28.40 30.07 

ภาษาอังกฤษ 27.94 30.45 24.53 29.45 27.17 33.25 



 

 

 

 

ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง   
 

            ชั้น

กลุมสาระฯ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม เฉลี่ย 

ภาษาไทย 74.12 77.39 72.71 76.23 70.42 70.71 76.11 68.03 68.81 654.53 72.73 

คณิตศาสตร 72.14 68.07 72.83 70.57 70.15 71.16 68.38 69.40 68.12 630.82 70.09 

วิทยาศาสตรฯ 73.00 71.96 72.83 71.79 72.83 72.00 65.43 65.68 71.93 637.45 70.83 

สังคมศึกษาฯ 70.00 74.07 72.58 77.41 76.24 77.71 75.04 76.54 75.54 675.13 75.01 

ประวัต ิ 70.68 73.42 72.63 76.24 76.46 75.23 72.36 73.47 75.18 665.67 73.96 

สุขศึกษาฯ 75.21 78.43 76.46 76.19 75.09 78.31 75.64 81.48 78.82 695.63 77.29 

ศิลปะ 75.14 75.05 75.66 78.72 77.04 75.47 75.45 80.70 75.07 688.30 76.48 

การงานอาชีพ 76.67 77.19 77.33 80.01 76.67 77.86 72.04 79.83 76.73 694.33 77.15 

ตางประเทศ 73.14 72.14 69.12 67.74 71.63 75.95 72.55 74.26 66.05 642.58 71.40 

เฉลี่ย 73.34 74.19 73.57 74.99 74.06 74.93 72.56 74.38 72.92   73.88 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบคาเฉล่ียรอยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT)   

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา  2560 -  2562 

  

2.3 อัตราการตกซ้ำช้ัน 

  ในปการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง มีนักเรียนตกซ้ำชั้นจำนวน 1 คน 
 

 2.4 อัตราการออกกลางคัน 

  ในปการศึกษา 2562   มีนักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 4 คน  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 12 คน 
 

                                 ช้ัน 

กลุมสาระการเรียนรู 

NT  (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3) 

2560 2561 2562 

ความสามารถดานภาษา 42.66 46.32 40.10 

ความสามารถดานคำนวณ 29.8 39.64 38.58 

ความสามารถดานเหตุผล 35.32 41.42  - 

เฉล่ีย 35.93 42.46 39.34 



 

 

2.5 การจบการศึกษา 
 

ตารางแสดงขอมูลการจบการศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2562 
 

ช้ัน จำนวนนักเรียน จบการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ป.6 42 42 100 

ม.3 40 38 95.00 

รวม 82 80 97.56 
 

3.  ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตำแหนง วิชาเอก 

1. นางสุภาวนีย   เตี้ยซ้ี ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนภาษาไทย 

2. นางถนอมสิน   ชัยชนะ วท.บ. ครู คศ.3 จิตวิทยาแนะแนว 

3. วาท่ีรอยตรีจักรพันธ   ทองเอียด ค.ม. ครู คศ.2 ประถมศึกษา 

4. นางผองใส  อ้ันเตง ค.บ. ครู คศ.2 คณิตศาสตร 

5. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ  ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 

6. นางรสสคุนธ โยธา ศษ.ม. ครู คศ.3 การสอนสังคมศึกษา 

7. นางมีนา  ทองประดับ ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ 

8. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี ศษ.ม. ครู คศ.2 คณิตศาสตรศึกษา 

9. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน ค.บ. ครู คศ.2 ภาษาไทย 

10. นางสาวจิรารัตน  จิตรพิทักษ วท.บ. ครู คศ.1 ภูมิศาสตร 

3.  ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 
ตำแหนง วิชาเอก 

11. นางพิมพพร  คงประสม วท.บ(ศษ.บ) ครู คศ.1 วิทยาศาสตรท่ัวไป 

12. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 

13. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี ศศ.บ. ครู คศ.1 ประวัติศาสตร 

14. นางสาวลดาวรรณ  ชวยเรือง ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 

15. นางสาวปริชญา  นะนุน ศษ.ม. ครู คศ.1 การบริหารการศึกษา 

16. นางสาวพิชชารีย  ลีวิริยะพันธ กศ.บ. ครู คศ.1 การศึกษาปฐมวัย 



 

 

17. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ วท.บ. ครู คศ.1 ชีววิทยา 

18. นายวัชระ  เจนภักดีกุล วศ.บ. ครู คศ.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

19. นางปทมา  ขาวเผือก วท.บ. ครู คศ.1 พลศึกษา 

20. นายสมหมาย  ทองแปน อส.บ. ครู คศ.1 เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง 

21. นายปยชน สินไชย ค.บ. ครูผูชวย ดนตรีสากล 

22. นางสาวปรียนันท รักษารักษ ศษ.บ. ครูผูชวย ปฐมวัย 

23. นางวันดี  สิทธิการ ค.บ. ครูผูชวย นาฏศิลปและการแสดง 

24. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน กศ.บ. ครูผูชวย การศึกษาปฐมวัย 

25. นางสาวจิรายุ   มีแกว ค.บ. พนักงานราชการ วิทยาศาสตรท่ัวไป 

26. นางกนกพร  ชวยเกิด ศษ.ม. ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ การสอนวิทยาศาสตร 

27. นางสาวสุธิดา  รองเมือง ค.บ. ครูอัตราจาง คอมพิวเตอรศึกษา 

28. นางสาวณิชกมล  เฉ้ียนเงิน ศษ.บ. เจาหนาท่ีธุรการ การทองเท่ียว 
 
 

ตารางแสดงจำนวนคร ู/ บุคลากรจำแนกตามเพศ(รวมผูบริหาร) 
 

ตำแหนง ชาย หญิง 

ครูประจำการ 4 20 

พนักงานราชการ - 1 

ครูอัตราจาง - 2 

เจาหนาท่ีธุรการ - 1 

รวม 4 24 
 

ตารางแสดงจำนวนคร ู /  บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน  ( คน ) 

ปริญญาโท 8 

ปริญญาตร ี 20 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา - 

ต่ำกวาอนุปริญญา - 

รวม 28 

 



 

 

 



 

 

4. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

 4.1 ส่ิงกอสรางและอาคารสถานท่ี   
 

ท่ี ส่ิงกอสราง จำนวน           ประโยชนใชสอย สภาพอาคาร 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

ท่ีดิน ใชท่ีดินของวัดเจริญรมเมือง 

อาคารเรียนแบบ 017  

จำนวน 2  หลัง 

อาคารเรียนแบบ สปช. 105/ 29  

ตอเติมชั้นลาง 1 หลัง 

 

อาคารเรียนสามัญแบบก่ึงถาวร  

จำนวน 1 หลัง  

อาคารเอนกประสงค 

 

สวม   

 

อาคารเรียนอนุบาล 

สนามบาสเกตบอล 

สนามวอลเลยบอล 

สนามตะกรอ 

บอน้ำบาดาล/ น้ำประปา   

ถังซิเมนต แบบ  ฝ. 03  

โรงจอดรถครู-นักเรียน 

 

ศาลาธรรม 

ศาลาแหลงเรียนรู 

20 ไร 

16 

หองเรียน 

6 

หองเรียน 

 

6 

หองเรียน 

1 หลัง 

 

6 หลัง 

 

 2 หลัง 

1 สนาม 

1 สนาม 

1 สนาม 

1  บอ 

8  ลูก 

1 หลัง 

 

1 หลัง 

1 หลัง 

ใชเปนอาคารเรียน แหลงเรียนรู 

ใชเปนหองเรียนชั้น ม.1 - ม.3   

และใชเปนหองศูนยกลุมสาระฯ 

ใชเปนหองสำนักงาน , หองสมุด ,

หองโสตทัศนศึกษา, หองวิชาการ              

หองคอมพิวเตอร  

ใชเปนหองเรียน ป.4 – ป.6 

 

ใชเปนหองประชุมในการประชุม 

กับชุมชน,การทำกิจกรรม  

ใชเปนหองน้ำนักเรียน 

ตั้งแต อนุบาล–ม.3 

ใชเปนหองเรียนชั้นอนุบาล 

ใชเปนสถานท่ีเลนกีฬาบาสเกตบอล 

ใชเปนสถานท่ีเลนกีฬาวอลเลยบอล 

ใชเปนสถานท่ีเลนกีฬาตะกรอ 

ใชเปนท่ีกักเก็บน้ำและใชสอย 

ใชเปนท่ีกักเก็บน้ำและใชสอย 

ใชเปนสถานท่ีจอดรถของนักเรียน

และครู 

ใชเปนแหลงเรียนรู 

ใชเปนแหลงเรียนรู 

ใชงานได 

ใชงานได,ชำรุดฝา

เพดานบางสวน 

ใชงานได 

 

 

ใชงานได 

 

ใชงานได 

 

ใชงานได 

 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

 

ใชงานได 

ใชงานได 

 

 

 



 

 

 4.2 ครุภัณฑการศึกษา 
 

ท่ี ครุภัณฑ จำนวน การใชงาน ประโยชนใชสอย 

1 คอมพิวเตอร 32 ชุด  13 ชุด - ใชสำหรับการเรียนการสอน

วิชาคอมพิวเตอร 

- ใชสำหรับการคนควาขอมูล

ของนักเรียน 

- ใชสำหรับเก็บรวมรวมขอมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 

- ใชสำหรับการทำงานของ

โรงเรียนแตละฝายงาน 

2 โทรทัศน 12 เครื่อง 9 เครื่อง - ใชสำหรับการเรียนการสอน 

3 โปรเจคเตอร พรอมจอ    27 ชุด 14 ชุด - ใชสำหรับการเรียนการสอน 

4 เครื่องฉายภาพทึบแสง(visualizer) 1 เครื่อง 1 เครื่อง - ใชสำหรับการเรียนการสอน 

5 เครื่องขยายเสียง 6 ชุด 5 ชุด - ใชสำหรับการเรียนการสอน 

- ใชสำหรับการทำกิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียน คือ  

กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม

ระดบัปฐมวยั กิจกรรมอาหาร

กลางวัน กิจกรรมการประชุม

ตางๆ ของโรงเรียน กิจกรรม

การฝกซอมดนตรีสากล 

6 เครื่องขยายเสยีง (พกพา) 2 ชุด 1 ชุด - ใชสำหรับการเรียนการสอน 

- ใชสำหรับการทำกิจกรรม

ของโรงเรียน 

7 ไมคลอย 2 ชุด 2 ชุด -ใชสำหรับทำกิจกรรมตางๆ

ของโรงเรียน 

 

 4.3 สาธารณูปโภคและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1.  ไฟฟา 

2.  ประปา 

3.  โทรศัพท 

4.  อินเทอรเน็ต 

 



 

 

5. จำนวนหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ จำนวนหอง 

อนุบาล  1                                               1 

อนุบาล  2 1 

อนุบาล  3 1 

ประถมศึกษาปท่ี  1 1 

ประถมศึกษาปท่ี  2 1 

ประถมศึกษาปท่ี  3 1 

ประถมศึกษาปท่ี  4 1 

ประถมศึกษาปท่ี  5 2 

ประถมศึกษาปท่ี  6 2 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 1 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 2 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 2 

หองผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ 2 

หองบริหารงาน 4 ฝาย 1 

หองธุรการ 1 

หองพักครู 2 

หองโสตทัศนศึกษา                                                         1 

หองสมุด 1 

หองพยาบาล 1 

หองพัสด ุ 1 

หองคอมพิวเตอร 1 

หองภาษาไทย 1 

หองคณิตศาสตร 1 

หองวิทยาศาสตร 1 

หองสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 

หองสุขศึกษาและพลศึกษา 1 

หองดนตรีไทย/หองศิลปะ 1 

หองดนตรีสากล 1 

หองการงานอาชพี 1 

หองงานชาง 1 

หองภาษาอังกฤษ 1 



 

 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ จำนวนหอง 

หองสื่อปฐมวัย 1 

รานคาสวัสดิการโรงเรียน 1 

รวม 39 

 

6.  ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 

 ลักษณะชุมชนและจำนวนประชากร 

 เขตบริการของโรงเรียนประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 หมูท่ี 3 และหมูท่ี 8 ของตำบลกะลาเส 

ลักษณะสวนใหญเปนชุมชนแบบชนบท  มีบานเรือนตั้งอยูกระจัดกระจาย  มีบางพ้ืนท่ี  เชน  หมูท่ี 8   

มีลักษณะเปนแบบชุมชนก่ึงเมือง  มีบานเรือนอยูหนาแนน  และตั้งอยูในเขตเทศบาลตำบลควนกุน       

จำนวนประชากรท้ังสิ้นประมาณ  5,800  คน 

 ศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการจำนวน 1 แหง คือ วัดเจริญรมเมือง 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 

      การประกอบอาชีพและรายไดประชากร 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน  ปลูกยางพารา  ปาลมน้ำมัน  อาชีพ

อ่ืนๆ เชน  คาขาย รับจาง  และรับราชการ รายไดประชากรเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000 บาทตอคน 

  จุดเดนของชุมชน 

  1. พ้ืนท่ีเปนชุมชนแบบก่ึงเมือง  จึงมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

  2. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคี  รวมมือกันในการทำกิจกรรม 

  3. เปนพ้ืนท่ีซ่ึงมีการประกอบอาชีพไดหลายประเภท เชน เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม     

การประมง  และเลี้ยงสัตวน้ำ 

  ปญหาหลักของชุมชน 

  1. ประชากรสวนใหญมีรายไดนอย  ไมเพียงพอตอการดำรงชีพ 

  2.  มีปญหาในเรื่องมลภาวะในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 2  และหมูท่ี 8 

 ขอมูลปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น 

1. พระครูสุกิจวิธาน  เจาคณะอำเภอวังวิเศษ  เจาอาวาสวัดเจริญรมเมือง 

 ท่ีอยู  วัดเจริญรมเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - ศาสนพิธีท่ีสำคัญ 

2. พระมหานพรัตน 

 ท่ีอยู  วัดเจริญรมเมือง  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - พระพุทธศาสนา 



 

 

  - การแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 

3. รอยตำรวจโทสราวุฒิ  คงไข 

 ท่ีอยู  ปอมตำรวจควนกุน  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - ยาเสพติด 

4. นางเพ็ญศรี  บัวขำ 

 ท่ีอยู  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลกะลาเส ม.2  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - เรื่องโรคไขเลือดออก โรคเอดส 

  - การรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องตน 

5. นายจักราวุฒิ     เอียมสุด 

 ท่ีอยู ม.8  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - กีฬาฟุตบอล / ฟุตซอล 

6. นางอภิรัตน    โยธา 

 ท่ีอยู  83/8  ม.7  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ความรู / สาระวิชาท่ีมาสอนนักเรียน 

  - การรำมโนราห 
 

7.  เกียรติยศ ช่ือเสียง/จุดเดนของโรงเรียน 

     สรุปผลงานความสำเร็จของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

ป พ.ศ. 2562   โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดคงสภาพรางวัล “โครงการบานวิทยาศาสตรนอย”  

   ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพ 

   มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพ ปการศึกษา  

   2559 – 2562 
 

ป พ.ศ. 2563   โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดรับการประเมินคุณภาพ ระดับดี ในการคัดเลือก 

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล : วิธีปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส  
 

ป พ.ศ. 2563   โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสรางสรรคคนดี    

โรงเรียนหนวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผูบริหาร 

- รางวัลชมเชย ประเภทครูผูสอน 



 

 

8. สรุปผลงานความสำเร็จของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง   

   สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ปการศึกษา 2562 
 

1. ผลการแขงขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ระหวางวันท่ี 6-8 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม  

กาพยยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.รัตนาวด ี ลชีา 

 ด.ช.อาเนช  ปุริสา 

นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

2 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น 

(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ 

อันดับ 1 

ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง 

ด.ญ.วิวรรณรัศม์ิ  ตี้พ้ัว 

น.ส.ปริชญา  นะนุน 

น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

3 ภาษาไทย การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ  

ป.4-ป.6 

ทอง 13 ด.ช.พีรพัฒน   ไพมณี นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

4 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง Webpage  

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

เงิน 19 ด.ญ.นุชรี  ศรีหน ู

ด.ญ.ศิริรัตน  ยอยดำ 

น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

น.ส.ปริชญา  นะนุน 

5 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  

ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร 

ไปประยุกตใช ป.4-ป.6 

เงิน  22 ด.ญ.จตุพร  สายชล 

ด.ญ.ธนัญชนก  ทองเรือง 

ด.ญ.อารยา  แกวสงขลา 

น.ส.ปริชญา   นะนุน 

น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

 

เงิน 20 น.ส.กัญญาพัชร  ไหมละเอียด 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  อ่ินทาม 

ด.ญ.วรรณภา เขตตะเคียน 

นายปยชน  สินไชย 

นายสมหมาย  ทองแปน 

 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

7 เรียนรวม -การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม 

Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางรางกายฯ ม.1-ม.3 

เขารวม   ด.ช.ธัญเทพ  สิร ิ

 ด.ช.กิตติศักดิ์  เพชรยอย 

นางกนกพร  ชวยเกิด 

น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ผลการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝนพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งท่ี 15 ปการศึกษา 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.จิรชยา  สังคม น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน 

2 ภาษาไทย การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ  

ม.1-ม.3 

เงิน 7 ด.ญ.ณัฐิดา  รัตนแกว น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน 

3 ภาษาไทย การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ทองแดง 7 ด.ญ.สุภาวด ี สุขไกรไทย นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

4 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอยความ  

(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 

ทองแดง 35  ด.ญ.รุงทิพย  ตองชู น.ส.นิภาพร  ไชยชนะ 

5 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอยความ  

(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.ถิรดา  ชูทอง  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

6 ภาษาไทย การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ  

ป.1-ป.3 

เงิน 28 ด.ญ.นพาทิพย  อินทรวิสูตร น.ส.นงคราญ  เหมือนพะวงศ 

7 ภาษาไทย การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ  

ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ ด.ช.พีรพัฒน  ไพมณี  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

8 ภาษาไทย การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ 

 ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.ธนัญญา  ศรบีัวลา  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

9 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ 

(4 บท) ป.4-ป.6 

ทองแดง 28  ด.ช.ธนกฤต  ศรีไทย 

 ด.ญ.ศิริยากร  นาอุดม 

 นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

 วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

10 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม  

กาพยยาน ี11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.รัตนาวดี  ลชีา 

 ด.ช.อาเนช  ปุริสา 

 นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

 วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

11 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

ม.1-ม.3 

เงิน รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

ด.ช.พชรพล  ทองพิจิตร  นางสุภัทตราวด ี ประดบัศรี 

12 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 

ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร

ไปประยุกตใช ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.จตุพร  สายชล 

ด.ญ.ธนัญชนก ทองเรือง 

ด.ญ.อารยา  แกวสงขลา 

น.ส.ปริชญา   นะนุน 

น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์

  

13 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร

โดยใชโปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

ทองแดง 10  ด.ช.พีระสิน  เพ็ชรสุทธิ ์

 ด.ช.ศรัณย  คูงามมาก 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุน 

 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  

14 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร

โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

ทองแดง 4 ด.ช.พลกฤต  ศุภศร 

ด.ช.รัตนกรณ  นามสังข 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุน 

 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

15 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เขารวม 34  ด.ช.กฤษกร  ณะวิชา  นางถนอมสิน  ชัยชนะ 

16 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

 ด.ญ.เกวลิน  พุฒแกว  นางสุภัทตราวด ี ประดับศรี 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

17 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร  

(เอแม็ท) ป.1-ป.6 

ทองแดง 23  ด.ช.จักริน  หีบเพชร 

 ด.ช.วิรากานต จิตรักษ 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุน 

 นางผองใส  อ้ันเตง 

18 คณิตศาสตร การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร  

(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

เงิน 4 ด.ญ.ขวัญฤดี  เกลือมีผล 

 ด.ช.ศรายุธ  จิตรักษ 

 นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี 

 น.ส.ปรชิญา   นะนุน 

19 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เขารวม 36 ด.ช.ชัยวิชญ  แดงรกัษา  น.ส.ปรชิญา   นะนุน 

20 คณิตศาสตร การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทองแดง 12  ด.ช.จารวุิทย  นาดอน  นางสุภัทตราวด ี ประดับศรี 

21 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต ป.1-ป.3 เขารวม 21  ด.ช.กิตติพงศ   โยธา  นางถนอมสิน  ชัยชนะ 

22 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต ป.4-ป.6 เขารวม 16  ด.ช.แทนไท  มีแกว  นางผองใส  อ้ันเตง 

23 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เงิน 8  ด.ญ.นันทิพร  ศิริรัตน  นางสุภัทตราวด ี ประดับศรี 

24 วิทยาศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ป.4-ป.6 

เขารวม 37 ด.ญ.ฑิฆัมพร  ขาวเรือง 

ด.ญ.พรธีรา สิกขาจารย 

ด.ญ.สุภัสสร  คงเอียด 

 นางพิมพพร  คงประสม 

 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

25 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม  

ป.1-ป.3 

ทองแดง 20 ด.ช.ธนภัทร  เสนทองแกว 

ด.ช.รัฐภูมิ  สายชล 

 น.ส.จิรายุ  มีแกว 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

26 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

เงิน 7 ด.ญ.พรพรรณ  ปราถนาม 

ด.ช.ศิรายุ  บุญเก้ือ 

ด.ญ.สาลิน ี แตมศรีนวล 

 น.ส.รัตนพร มณีรัตนสุบรรณ 

 นางพิมพพร  คงประสม 

27 สังคมศึกษา 

ศาสนาฯ 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทองแดง 28 ด.ญ.เพียงขวัญ  อินทรวิสูตร  น.ส.ปรียนนัท  รักษารักษ 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

28 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง 16 ด.ญ.ณัฐธิดา  ปยภาณีกุล  น.ส.จิรารัตน  จิตรพิทักษ 

29 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 6 ด.ญ.ณัฐกมล วัดนครใหญ  นางรสสคุนธ  โยธา 

30 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เงิน 33 ด.ญ.นันทิมา  คงประสม 

ด.ช.เมธัต  บูรณประคอง 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 

 น.ส.จิรารัตน  จิตรพิทักษ 

31 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทองแดง 41 ด.ญ.กัลยรัตน  ขาวเรือง 

ด.ช.ปยะพัทธ  ปตุเกศา 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 

 น.ส.จิรารัตน  จิตรพิทักษ 

32 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง 19 ด.ญ.ณัฎฐนันท  ศิริรักษ 

ด.ช.พงศศักดิ์  สุวรรณมณี 

 น.ส.กรุณา  ธีระอรรถจารี 

 นางรสสคุนธ  โยธา 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

33 สุขศึกษา  

และพลศึกษา 

การแขงขันทักษะพ้ืนฐานดานกีฬา  

(มวยสากลสมัครเลน) ป.1-ป.6 

ทอง 5  ด.ช.นราวชิญ  พลทามูล 

 ด.ช.พงศกร  โยธา 

 ด.ช.ระพีพัฒน  ยิ้มยอง 

 ด.ช.วรานนท  ทองมา 

 ด.ช.วีระกุล  รุงเรือง 

 ด.ช.ศิวกร  วังทอง 

 ด.ช.ศุภพล  พรหมแกว 

 ด.ช.สิรชิัย  จำปา 

 ด.ช.อนุพงศ  ประจักษความ 

 ด.ช.อภิวิชญ  นากสวาทดิ ์

 นางปทมา  ขาวเผือก 

 นายปยชน  สินไชย 

 นางกนกพร  ชวยเกิด 

  

  

  

  

  

  

34 สุขศึกษา  

และพลศึกษา 

การแขงขันทักษะพ้ืนฐานดานกีฬา  

(มวยสากลสมัครเลน) ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

ด.ช.กิตติภณ นาคำ 

ด.ช.ญาณวุฒิ  จันทรบุตร 

ด.ญ.พรรณวร  รัตนแกว 

ด.ช.พัชรพล ซุนจิ้ว 

ด.ช.พีรพัฒน  นามสังข 

ด.ญ.อาทิตยธิยา  ดีใจ 

ด.ช.เกษมสิทธิ์  นาคราช 

ด.ช.เดชพนธ  ลองตี้ 

ด.ช.เสกติศักดิ์  ชูเมือง 

 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

 นางปทมา  ขาวเผือก 

  

  

  

  

35 สุขศึกษา  การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา เงิน 4  ด.ญ.วิภาวดี  จันทรดวง  นางปทมา  ขาวเผือก 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

และพลศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.6  ด.ญ.เกวลิน  ฉ้ิมงาม  นางพิมพพร  คงประสม 

36 สุขศึกษา  

และพลศึกษา 

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา 

และพลศึกษา ม.1-ม.3 

เขารวม 22  ด.ช.พงศศักดิ ์ สุวรรณมณี 

 ด.ญ.สุธาสินี  ทองแกว 

 นางปทมา  ขาวเผือก 

 น.ส.รตันพร  มณีรัตนสุบรรณ 

37 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-ป.3 เงิน 19  ด.ญ.ปวีณธิดา  แกวพิชัย  น.ส.ปรียนนัท  รักษารักษ 

38 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันศิลปสรางสรรค ม.1-ม.3 เงิน 5  นายนพณัฐ  ซุนจิ้ว  นางรสสคุนธ  โยธา 

39 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เงิน 29 ด.ญ.พัชราวดี  ดิษฐกระจันทร  น.ส.ปรียนนัท  รักษารักษ 

40 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง 4  ด.ช.วรกันต  ขำตร ี  นางรสสคุนธ  โยธา 

41 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี  

ม.1-ม.3 

เงิน 4  ด.ช.ธีรศักดิ์  หนูทอง  นางรสสคุนธ  โยธา 

42 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 

สีเอกรงค ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ญ.อมรรัตน  ซุนจิ้ว  นายสมหมาย  ทองแปน 

43 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการ

ปะติด ป.1-ป.3 

ทองแดง 22  ด.ญ.อภัชชญา  เจี้ยวเหง 

 ด.ช.เพชรฤทธิ์  ฤทธิปู 

 น.ส.ปรียนนัท  รักษารักษ 

44 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการ

ปะติด ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ญ.นันทิพร  นวลศรี 

 ด.ญ.เกศสิริน  สังดวง 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 

45 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3 ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.มีนา  ลูกแกว  นายสมหมาย  ทองแปน 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

46 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันประติมากรรม ป.1-ป.3 เงิน 13  ด.ช.สิทธิกร  ชุนวร 

 ด.ช.สิรวิทย  ชูไทย 

 ด.ช.อนาวิล  เทพสง 

 น.ส.นงคราญ  เหมือนพะวงศ 

 น.ส.ปรียนนัท  รักษารักษ 

  

47 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ น.ส.กัญญาพัชร  ไหมละเอียด 

ด.ช.ชัยสิทธิ์  อ่ินทาม 

ด.ญ.วรรณภา  เขตตะเคยีน 

 นายปยชน  สินไชย 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

  

48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทอง 4  ด.ช.กอเกียรต ิ บุญเก้ือ 

 ด.ช.ดนัย  บูรณประคอง 

 ด.ญ.ธนัญญา  ศรีบวัลา 

 ด.ช.ธเนศพล  พงษทรัพย 

 ด.ญ.อาธิมา  เทพพูลผล 

 นายปยชน  สนิไชย 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 

  

  

49 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง 10  ด.ช.พีรพัฒน  ไพมณี วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

50 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 6 ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง  นายสมหมาย  ทองแปน 

51 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เงิน 34  ด.ญ.ศิรภัสสร  ออนแกว  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

52 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 15  ด.ญ.รัตนาวดี  ลชีา  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

53 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ทอง 15  ด.ช.วิรุจน  วังเงิน  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

54 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 4  ด.ช.กอเกียรต ิ บุญเก้ือ  นายสมหมาย  ทองแปน 

55 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง 11 ด.ญ.มณฑวรรณ  ชลธาร  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

56 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.จิรชยา  สังคม  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

57 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงสากล  

ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เงิน 26 ด.ช.อนุพงศ  ประจักษความ  นายปยชน  สินไชย 

58 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงสากล  

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เงิน 4  ด.ช.เษกดิศักดิ์  นุมนวล  นายปยชน  สินไชย 

59 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงสากล  

ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เงิน 30  ด.ญ.นาตาชา  เชยจิตร  นายปยชน  สินไชย 

60 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงสากล  

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

-    ด.ญ.จุฑามณี  เอียนรัมย  นายปยชน  สินไชย 

61 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ เงิน 35  ด.ช.บุณยวีร  ออนแกว  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

ประเภทชาย ป.1-ป.6 

62 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 

ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง 5  ด.ช.อาเนช  ปุริสา  นายสมหมาย  ทองแปน 

63 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 

ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ทอง 12  ด.ญ.พัชราพรรณ  วิชิต  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

64 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เงิน 10  ด.ญ.เขมิกา ขำดำ  นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

65 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เงิน 9 ด.ญ.จิรภิญญา  ลองตี้ 
ด.ญ.ชุติกาญจน  พลอยเพชรงาม 

ด.ช.นัฐทิว  วันละภา 

ด.ช.ภานวุิชญ  หนูชวย 

ด.ญ.สุรีรัตน  ฉ้ิมงาม 

ด.ญ.สโรชา  ทองโอ 

ด.ช.อัครวินท  ชัยแกว 

ด.ช.เสฏฐวุฒิ  บุญเก้ือ 

 นายปยชน  สินไชย 

 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 

  

  



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

66 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6 เงิน 4  ด.ญ.นงณภัทร  โยธา 

 ด.ญ.บัณฑิตา  ภาพันธ 

 ด.ญ.ปนปนัทธ  ขาวเรือง 

 ด.ญ.ภัทราภา  เลายิ้ว 

 ด.ญ.วิลันดา  มณีโรจน 

 ด.ญ.ศุภกาญจน  โยธา 

 น.ส.วันดี  สิทธิการ 

 นายปยชน  สินไชย 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

  

  

67 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.1-ม.3 ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.กัลยรัตน   คีรีรักษ 

 ด.ญ.ปาลิดา   พรมเงิน 

 ด.ญ.ปยาพร   ออนแกว 

 ด.ญ.วิภาวดี   ไชยขาว 

 ด.ญ.ศิโรรัตน   อาจแกว 

 ด.ญ.ศุทธหทัย   ไหมแท 

 ด.ญ.สุธีรา  เดชอรัญ 

 ด.ญ.เอมฤดี   ไพมณี 

 นายปยชน   สินไชย 

 น.ส.รัตนพร   มณีรัตนสุบรรณ 

 น.ส.วันดี   สิทธิการ 

  

  

  

  

  

68 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ทอง 4  ด.ญ.กนกกร  พูดเพราะ 

 ด.ญ.พชรพร  เชยจิตร 

 ด.ญ.ภัทราวดี  ผอมถึง 

 ด.ญ.มนตนภา  ณะบุญแกว 

 ด.ช.อติวิชญ  นุนชูผล 

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

 นางพิมพพร  คงประสม 

  

  

  



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

69 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ  

(ครอสเวิรด) ป.1-ป.6 

ทองแดง 36 ด.ช.ปยวัฒน  อินมีศรี 

ด.ญ.ศิรภัสสร  ออนแกว 

 นางมีนา  ทองประดับ 

 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 

70 ภาษาตางประเทศ การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ  

(ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 

ทอง 4 ด.ญ.นันทิชา  เกิดไกแกว 

ด.ญ.พรกนกวรรณ  สังขศิร ิ

 น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 

 นางมีนา  ทองประดับ 

71 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

การแขงขันการผูกเง่ือนเดินทรงตัว 

และโยนบอล ป.1-ป.3 

เขารวม 37  ด.ญ.กรสิรัศม์ิ   หวัดแทน 

 ด.ญ.ประภัสสร  นุนสง 

 ด.ญ.พิณพักตร  เลายิ้ว 

 ด.ญ.วิภาวี  ทองมุณี 

 ด.ญ.หทัยกานต  พรหมแกว 

 ด.ญ.เมธาพร  นานอน 

 น.ส.นภิาพร ไชยชนะ 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

  

  

  

72 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

การแขงขันการทำหนังสือเลมเล็ก  

ป.4-ป.6 

เงิน 12  ด.ญ.ก่ิงกาญจน  บุญเลื่อง 

 ด.ญ.ณัฐนันทน  พูลเสน 

 ด.ญ.รุงไพลิน  ศรีหนู 

 นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

 วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

73 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

การแขงขันการทำหนังสือเลมเล็ก  

ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.พรรนิตา  หีบเพชร 

 ด.ญ.สิริพร  ไพมณี 

 ด.ญ.สุภาวิตา  เพ็งชวย 

 นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

 น.ส.นันทวรรณ  ลิขิตกาญจน 
  

74 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น 

(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ ด.ช.จักรกฤช  พรหมทอง 

ด.ญ.วิวรรณรัศม์ิ  ตี้พ้ัว 

 น.ส.ปรชิญา  นะนุน 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

75 คอมพิวเตอร การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ช.จักรพงศ  รัตนะอุดม 

 ด.ช.ภานุพงศ  ศิริแกว 

 น.ส.ปรชิญา  นะนุน 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

76 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก

คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.วิมลมณี  หนูเก้ือ 

 ด.ญ.อธิชา  หีบเพชร 

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

 นายสมหมาย  ทองแปน 

77 คอมพิวเตอร การแขงขันการใชโปรแกรมนำเสนอ 

(Presentation) ป.4-ป.6 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

ด.ช.ยศวริศ  อ้ันเตง 

ด.ช.เกียรติ์เอนก  เพ็ชรสุทธ์ิ 

 นางผองใส  อ้ันเตง 

 นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

78 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง Webpage  

ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 

เงิน 7  ด.ช.สิรวิุฒิ  แสงหิรัญ 

ด.ญ.สุธิมา  ศิริวิริยะไพศาล 

  

 น.ส.ปรชิญา  นะนุน 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

  

79 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง Webpage  

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ญ.นุชร ีศรีหน ู

 ด.ญ.ศิริรัตน  ยอยดำ 

 น.ส.สธุิดา  รองเมือง 

 น.ส.ปรชิญา  นะนุน 

80 

  

ปฐมวัย การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ช.พิสิษฐ  ชูเนตร 

 ด.ญ.สุภาวดี  พลทามูล 

 ด.ญ.อรณิชา  คงเอียด 

 น.ส.พิชชารีย  ลีวิริยะพันธ 

 น.ส.ลดาวรรณ  ชวยเรือง 

  

81 เรียนรวม  

ภาษาไทย 

การแขงขันการเลานิทาน ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  

ป.1-ป.6 

ทอง 6  ด.ช.ธนดล  หนูยก  นางกนกพร  ชวยเกิด 



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

82 เรียนรวม  

ภาษาไทย 

การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  

ป.1-ป.6 

ทอง 5  ด.ช.ธนดล  หนูยก  นางกนกพร  ชวยเกิด 

83 เรียนรวม

ภาษาไทย 

การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู ม.1-ม.3 

เงิน รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ช.ชานน  คงสอน 

 ด.ช.ธิปกรณ  วุนนอย 

ด.ช.พรหมวิศิษฐ  สืบพันธ 

  

 นางกนกพร  ชวยเกิด 

 นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 

  

  

84 เรียนรวมศิลปะ การแขงขันการวาดภาพระบายสี 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู  

ม.1-ม.3 

เงิน 4  ด.ช.โชคด ีหนูแกว  นายสมหมาย  ทองแปน 

85 เรียนรวมศิลปะ การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู ป.1-ป.6 

ทอง 4  ด.ช.สิงหา  วิเศษสินธ  วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด 

86 เรียนรวม   

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม 

Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางรางกายฯ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ  ด.ช.ธัญเทพ  สิริ 

 ด.ช.กิตติศักดิ์  เพชรยอย 

  

 นางกนกพร  ชวยเกิด 

 น.ส.รัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

  



 

 

ลำดับ หมวดหมู รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

87 เรียนรวม   

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

การแขงขันการทำอาหาร ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

ป.1-ป.6 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

 ด.ญ.ธนพร  ใสเพ้ีย 

 ด.ญ.ธัญชนก   คงสอน 

 ด.ญ.วรัญญา  แซจิ้ว 

 นางกนกพร ชวยเกิด 

 นางผองใส  อ้ันเตง 

  

 

 



บทท่ี 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดใชกระบวนการ SWOT Analysis มาใชในการประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียน เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางของการพัฒนา และกำหนดกลยุทธในการบริหารจัดการ
การศึกษาและการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียน
ไดดำเนินการแลวเสร็จตามข้ันตอนโดยปรากฏผลดังตาราง ดังนี้ 
 

1. ปจจัยภายนอก   
   1.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S) 
        โอกาส 
        ชุมชนมีการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม  มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการจัด
การศึกษา  รวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  สงผลตอการเปนแบบอยางท่ีดี
ของผูเรียน  และในชุมชนมีความรักสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
         อุปสรรค 
         ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาใหบุตรหลาน  ขาดการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร  อีกท้ังผูปกครอง
บางสวนเปนคนตางถ่ิน  มีการยายถ่ินฐานบอยครั้ง  จึงเกิดปญหาการยายเขายายออกของผูเรียน  
สภาพแวดลอมครอบครัวสวนใหญมีปญหาครอบครัวแตกแยก  ซ่ึงสงผลถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรม
ของผูเรียน  ในเขตพ้ืนท่ีบริการมีสถานศึกษาท้ังของทองถ่ินและเอกชนท่ีเอ้ือตอการตัดสินใจสงบุตร
หลานเขาเรียน แนวโนมประชากรวัยเรียนลดลง  สงผลใหนักเรียนลดลง  ชุมชนโดยรอบสถานศึกษามี
ปญหาดานยาเสพติดและอบายมุข 
 

1.2 ดานเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
    โอกาส 
    โรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีจากหนวยงานภายนอกและภายในองคกร 

อยางเต็มท่ี  เชน  สพฐ.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหหนวยงานสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ  และการจัดกระบวนการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง 

    อุปสรรค 
         อุปกรณท่ีไดรับการจัดสรรยังไมเพียงพอตอจำนวนผูเรียน  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผล
ใหเกิดผลกระทบทางลบตอพฤติกรรมของผูเรียน 
 

1.3 ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
    โอกาส 

         รัฐบาลมีนโยบายดานระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรเก่ียวกับการประกันรายไดผลผลิตทางการเกษตร  และมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ  
ทำใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน 
         อุปสรรค 
         ผูปกครองมีรายไดไมแนนอน  มีหนี้สิน  ประกอบอาชีพตางถ่ิน  และมีการสงเสริมอาชีพใน
ชุมชนนอย 
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1.4 ดานการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal Factors : P) 
         โอกาส 
         รัฐบาลมีการสงเสริมการจัดการศึกษา  เชน  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  (งบเงินอุดหนุน)  นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ  เชน  โครงการคืนครูใหนักเรียน  และผูนำทองถ่ินใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาอยางเต็มท่ี 
         อุปสรรค  
         นโยบายการเมืองทองถ่ินไมสอดคลองกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา  มีการเปลี่ยน
นโยบายบอยๆ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนผูบริหาร  

 

2. ปจจัยภายใน 
    2.1 ดานโครงสราง/นโยบาย (Structure and Policy  Factors : S1) 

         จุดแข็ง 
         มีการแบงงานตามกลุมงานท่ีชัดเจนตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ยึด
หลักปฏิบัติงานแบบ PDCA  มีการกำหนดนโยบายอยางชัดเจน  และสอดคลองกับนโยบายหลักของ
ชาติและบริบทของชุมชน 
         จุดออน 
 การกำหนดนโยบายของสถานศึกษายังขาดการมีสวนรวมจากบุคลากรบางสวน  การดำเนินงาน
บางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามปฏิทินท่ีกำหนดไว  เนื่องจากบุคลกรมีภาระงานมาก  และ
การกระจายงานบางอยางยังไมท่ัวถึง 
 

 2.2 ดานการใหบริการและผลผลิต (Service  and  Products : S2) 

     จุดแข็ง 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นอยาง
เหมาะสมและหลากหลาย  สอดคลองตอความตองการของชุมชน  มีการใหบริการอาหารกลางวัน  
อาหารเสริมนม  ประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียนอยางท่ัวถึง  มีการจัดหาและระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาท้ังจากภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง  จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ  
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนและสงเสริมทักษะอาชีพใหผู เรียนมีศักยภาพในการแขงขัน  ศึกษาตอ  
ประกอบอาชีพ  และดำเนินชีวิต  มีการประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  และใหบริการ  รวมท้ังใหความรวมมือในดานตางๆกับชุมชนและหนวยงานภายนอกเปน
อยางดี 
 จุดออน 
 ผลสัมฤทธิ์ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  ผูเรียนบางคนยังดูแลสุขอนามัยของ
ตนไมดีพอ  และผูเรียนบางสวนขาดความมีระเบียบวินัย  รวมท้ังความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 
 

 2.3 ดานบุคลากร (Man : M1) 
 จุดแข็ง 
 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนงและหนาท่ี ในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและมีความสามารถเฉพาะดาน สอนไดตรงกับวิชาเอก 
นอกจากนั้นบุคลากรมีความรวมมือในการทำงาน เสียสละทุมเทดวยกำลังกาย กำลังใจ  สามารถ
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ทำงานเปนทีมอยางมีคุณภาพ มีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และโรงเรียนสนับสนุนการศึกษาตอของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู  บุคลากรและนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพทุกปการศึกษา 

 จุดออน 

 บุคลากรบางคนยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีงานของตนเอง  และมีภาระงานมากทำใหการ

ดำเนินงานบางกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมาย 
 

 2.4 ดานงบประมาณ  (Money : M2) 

 จุดแข็ง 

 สถานศึกษามีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ  โดยทุกฝายมีสวนรวม  ทำใหการใช

งบประมาณมีความโปรงใส  มีการใชจายงบประมาณตามโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  คุมคา  และ

บรรลุวัตถุประสงค  มีอิสระในการบริหารการเงิน  ทำใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ  สามารถ

แกไขปญหาหรือพัฒนาไดตามความตองการ 

 จุดออน 

 สถานศึกษาไมมีแผนระดมทรัพยากรจากชุมชน  ทำใหไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตาม

ความตองการ  การเบิกจายตามโครงการบางกิจกรรมไมเปนไปตามข้ันตอน  ทำใหเกิดความลาชาใน

การปฏิบัติงาน   
 

 2.5 ดานวัสดุและอุปกรณ  (Materials : M3) 

 จุดแข็ง 

 สถานศึกษามีสื่อ  อุปกรณ  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  และ

เพียงพอ  สามารถนำไปสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  มีระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตอยางท่ัวถึง 

 จุดออน 

 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยยังขาดสื่อ อุปกรณสำหรับพัฒนาพัฒนาการ  เชน  เครื่องเลน

สนาม สื่ออุปกรณบางสวนท่ีมีอยูในสภาพชำรุด ไมพรอมใชงาน และไมปลอดภัยตอผูเรียน  การ

ซอมแซมวัสดุอุปกรณลาชาไมทันตอการใชงาน สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรทำใหการปฏิบัติงาน

ลาชา  สถานศึกษาขาดการวางแผนงบประมาณเพ่ือซอมแซมสื่อและอุปกรณท่ีชำรุด     
 

 2.6 ดานการบริหารจัดการ  (Management : M4) 

 จุดแข็ง 

 มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล  โดยชุมชนมีสวนรวมสามารถ

ตรวจสอบได  ผูบริหารมีวิสัยทัศน  มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน  

บุคลากรในสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเปนอยางดี    
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จุดออน 

  การนิเทศ  กำกับ  ติดตามยังไมตอเนื่อง 
 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในภาพรวม 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองมีสภาพปจจัยภายนอกเปนอุปสรรคและมีสภาพปจจัยภายในเปนจุดแข็ง 
 

ผลการประเมินสถานภาพ 
 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองมีสถานภาพอยูท่ี  Cash  Cows  คือ สถานศึกษามีสมรรถนะภายใน

เขมแข็งแตขาดการสนับสนุนหรือไมไดรับความสนใจในการดำเนินกิจการจากชุมชน  หมายความวา  

โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองอยูในสถานะท่ีสามารถพัฒนาสมรรถนะภายในใหเข็มแข็งยิ่งข้ึนเพ่ือรอโอกาส

ท่ีเหมาะสมในการพัฒนา  เพ่ิมขยายเพ่ือจัดและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกาวหนายิ่งข้ึน และ

สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือเปดโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (O) 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน ( W ) 

อุปสรรค (T) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT) 
 

  ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดแข็ง(S) จุดออน(W) 

        มี ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร ท่ี ชั ด เจน เอ้ื อต อ การ

ปฏิบัติงาน มีการใหบริการนักเรียนอยางท่ัวถึง ไดรับ

การรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ

ตามนโยบาย มีการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามี

การยืดหยุนได มีความพรอมในการใหบริการแกผูเรียน  

โรงเรียนมีการบริการดานการเรียนการสอนในทุก

ระดับชั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 

โรงเรียนมีศักยภาพในการแขงขันดานวิชาการ และ

สามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีระบบดูแลชวยเหลือ

นัก เรียน เขมแข็ง มี โครงการกิจกรรม ท่ีส งผลต อ

ผูรับบริการในโรงเรียน บุคลากรมีความรูความสามารถ 

มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สอนไดตรงกับวิชาเอก 

สามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครู  บุคลากรและนำผลการประเมินมา

พัฒนาคุณภาพไดรับงบประมาณจัดสรรสำหรับดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการ  มีการบริหารจัดการงบประมาณ

เปนระบบ  อาคารสถานท่ี หองเรียนและวัสดุอุปกรณ

เพียงพอกับความตองการ และทันสมัย  ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการงานหลักท้ัง 4 ฝาย  มีการติดตามงาน

อยางตอเนื่อง เปนท่ีปรึกษาใหคำแนะนำ และเปด

โอกาสใหบุคลากรภายในโรงเรียนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ   มีการกระจายอำนาจการทำงานใหกับ

บุคลากรเปนฝายงาน ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและ

เปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากร 

 

 

 

 

 

        ผูปฏิบั ติ งานยังไม เขาใจบทบาทหนาท่ี

ชัดเจน  นโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่อง 

การประสานงานในโรงเรียนในเรื่องตาง ๆ ยังไม

ท่ัวถึง การประชาสัมพันธแนะแนวสถานศึกษา

ใหแกผูท่ีสนใจเขารับบริการนอยไมท่ัวถึงทุกคน 

คานิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษานอก

เขตพ้ืนท่ีบริการและในเขตพ้ืนท่ีเมือง การยายเขา

และยายออกของนักเรียน  นักเรียนบางสวนยัง

บกพรองดานระเบียบวินัย การตรงตอเวลาและ

คุณธรรมพ้ืนฐาน และดานการอานออกเขียนได

และคิดเลขเปน  ครูแตละคนมีภาระงานมาก  ทำ

ใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนไม

เต็มความสามารถ การระบุภาระขอบขายงานไม

ชัดเจน ทำใหการทำงานกระจุกอยูท่ีหัวหนาฝาย

งาน ขาดการประสานงาน ท่ีดี   การจัดสรร

งบประมาณในการผลิตสื่อและจัดซ้ืออุปกรณยัง

ไมพอเพียง การจัด เก็บและดูแลรักษาวัส ดุ

อุปกรณยังไมเปนระบบท่ีชัดเจน พ้ืนท่ีใชสอยใน

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณมีจำกัดและใชไมคุมคา  

ขาดการประชาสัมพันธและการวางแผนการ

ดำเนินงาน   การจัดการสารสนเทศในโรงเรียนไม

เปนระบบ  ระบบนิเทศติดตามงานไมตอเนื่อง

เปนระบบ 
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ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

         ชุมชนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเอ้ือ

ตอการพัฒนาองคกร มีการคมนาคมติดตอสื่อสารท่ี

สะดวกและรวดเร็ว ประชากรยึดม่ันในขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีเครื่องอำนวยความสะดวกและสื่อเทคโนโลยี  

มีเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกระบบ มีเครือขาย

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (4G) ใหบริการ และมีบริการ

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  สภาพดานเศรษฐกิจ 

ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย มี

สถานท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทำใหเกิดการสราง

งานและสรางรายไดใหกับประชากรในชุมชน มีสถาน

บริการทางดานการเงิน การธนาคารเพียงพอ  รัฐบาล

สงเสริมใหมีรายไดโดยนโยบายคาแรงข้ันต่ำ 300 

บาท  จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำใหผูปกครองไม

สามารถสงบุตรหลานใหไปเรียนโรงเรียนเอกชน

การเมืองการปกครองชุมชนมีการพัฒนาในแตละดาน

อยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการบริหารงานท่ีม่ันคง 

ผูนำทองถ่ินเปนท่ียอมรับนับถือของคนในชุมชนและมี

การพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเรียน เชน นโยบายเรียน

ฟรี  15 ป  ลดคาใชจ ายของผูปกครอง นโยบาย

สงเสริมการศึกษา สรางงบประมาณใหกับโรงเรียน 

        สภาพแวดลอมของชุมชนภายใตความเจริญ

ทางสังคมอันรวดเร็วไมมีความเขมแข็ง การยายเขา-

ออกของคนตางถ่ินบอยครั้ง เกิดแหลงอบายมุข

มากมาย สถานภาพทางครอบครัวขัดแยง หยาราง 

ขาดความอบอุน ขาดการดูแลบุตรหลาน และ

ปญหาการมีครอบครัวกอนวัยอันสมควร  ขาดการ

มีส วนรวมของชุมชน  มี โรงเรียนใกล เคียงท่ี มี

คุณภาพทัดเทียมเปนทางเลือก การใชเทคโนโลยียัง

ขาดมาตรการควบคุมการใช สื่ อ เทคโน โลยี ท่ี

เหมาะสมและเปนประโยชนท้ังในสถานท่ีใหบริการ

อินเตอรเน็ตและสื่อเทคโนโลยีของสวนบุคคล 

ประกอบกับผูปกครองบางคนขาดความรูและความ

เข าใจด านการใช ป ระโยชน และโทษของสื่ อ

เทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีไมตรงเปาหมาย ใชในทาง

ลบ เชน การเลนเกมออนไลน การเขาเว็บไซดลามก  

ใชโทรศัพทในทางท่ีไมดี ประเพณีนิยมใชจายเกิน

รายได มีเงินเหลือเก็บนอย จากภาวะเศรษฐกิจถด

ถอยทำใหมีรายไดท่ีไมแนนอน นักเรียนในภาพรวม

ยากจนไม มีทุนสนับสนุนในการเรียนทำให เกิด

ปญหาในเรื่องการระดมทุนการเมืองการปกครอง

ขาดความโปรงใสในการทำงาน นโยบายการเมือง

ทองถ่ินไมสอดคลองกับการบริหารจัดการของ

โรงเรียน    โรงเรียนกับองคกรสวนทองถ่ินไมได

ผสานความรวมมือดานการศึกษาไปในทิศทาง

เดียวกัน นโยบายหักไมเรียวครูสงผลตอการดูแล

นักเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผล

กับความตอเนื่องทางนโยบาย 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 
 

 1. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

 ผู เรียน คณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ควรรวมมือกันในการเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรม โครงการเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง และ

สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นอานออกเขียนไดทุกคน 
 

 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 3. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ครูควรมีการออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพ่ือนำผูเรียนไปสูเปาหมาย รวมท้ังการจัดเตรียมและใชสื่อท่ี

เหมาะสมกับกิจกรรมทางภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตในการจัดการเรียนการ

สอนใหครอบคลุมทุกวิชา 
 

 4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาตองประสานงานกับตนสังกัดอยางใกลชิดเก่ียวกับการรวมมือในการ

ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2553 
 

การนำผลการประเมินสูการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564  
 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดจัดทำโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการประกันคุณภาพภายใน ดังตอไปนี้ 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

2. โครงการเสริมสรางความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

5. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

6. โครงการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

8. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

10. โครงการคายพัฒนาอัจฉริยภาพ 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



35 
 

12. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดสูการเรียนรู 

13. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน 

14. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง 

15. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

16. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

17. โครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

18. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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บทท่ี  3   

ทิศทางของสถานศกึษา  
 

วิสัยทัศน (Vision) 

 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

2. จัดกระบวนการเรียนรูท่ีใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. จัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองดีของชาติ 

4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

5. จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติจริง 
 

เปาประสงค (Goals)  

1. นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ 

3. นักเรียนสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติท่ีดี 

5. ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

6. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

กลยุทธ (Strategic) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรพัยากรมนุษย 

4. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์และสงเสริมการมีสวนรวมในการ 

จัดการศึกษา 
 

ปรัชญาโรงเรียน 

เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คำขวัญโรงเรียน 

มีความรู คูคุณธรรม นำชุมชน 
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กลยุทธของสถานศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

กลยุทธ(Strategic) 

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 

    เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ   

   กลุมชาติพันธุ  กลุมท่ีดอยโอกาส  และกลุมท่ีอยูใน  

   พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร  เชน  พ้ืนท่ีสูง  ชายแดน   

   ชายฝงทะเล  และเกาะแกง  ไดรับการบริการ 

   ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ  และเหมาะสม  

   ตรงตามความตองการ 

3. ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา   

    ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล   

    มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 นำไปสูการจัด 

    การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ  (Career  Education) 

4. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลัก 

   ของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีทัศนคติท่ีดี 

   ตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 

   และพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

กลยุทธ(Strategic) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

   ในการแขงขัน   

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

4. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    

    มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

    ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์   

   และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ(Strategic) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

   ในการแขงขัน   

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

4. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    

    มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

    ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

   และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
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กลยุทธของสถานศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพฐ. สพป.ตรงั เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

กลยุทธ(Strategic) 

5. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน  ใหมีทักษะการเรียนรู 

   ในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ   

   นำไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

6. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

    มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได 

    อยางมีความสุข 

7. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการ 

   พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

   ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ตามหลักปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

9. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นำ Digital   

   Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

   เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ   

   และความถนัด สรางสังคมฐานความรู  (Knowledge- 

   Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

   ตลอดชีวิต  
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กลยุทธของสถานศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพฐ. สพป.ตรงั เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

กลยุทธ(Strategic) 

10. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษา 

     ท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชา 

     และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

11. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     ทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   

     มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

12. นำ Digital Technology มาใชในการพัฒนา 

     ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

     ท้ังระบบ 

13. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

     ใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

14. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และ 

     ทุกประเภท  ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี   

     เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

15. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา 

     สำหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ  
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กลยุทธของสถานศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพฐ. สพป.ตรงั เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

กลยุทธ(Strategic) 

16. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษา 

     อยางเหมาะสม เพียงพอ 

17. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงาน 

     ทุกระดับนำ Digital Technology มาใชเปน 

     เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

18. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา 

19. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

     สวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

20. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ   

     นำไปสูการกระจายอำนาจ 4 ดาน  ใหสถานศึกษา 

     เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ 

     พ้ืนท่ี 

21. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียน 

     และสถานศึกษาอยางเหมาะสม  เพียงพอ  
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กลยุทธของสถานศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพฐ. สพป.ตรงั เขต 2  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

กลยุทธ(Strategic) 

22. สงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษา  หนวยงาน 

     ทุกระดับนำ Digital Technology มาใชในการเพ่ิม 

     ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ  นำไปสู 

     การนำเทคโนโลยี Big  Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูล 

     ดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน  ขอมูลครู  ขอมูล 

     สถานศึกษา  ขอมูลงบประมาณและขอมูลอ่ืนๆ 

     ท่ีจำเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ 

     จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

     ตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห 

     เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

     ของประเทศตอไป  
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

เพ่ือความม่ันคง 

- รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

- รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 

ท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิต

สาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 

- รอยละของนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม    

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

อาชญากรรม   การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

- รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ     

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

กำหนดไดอยาง  มีประสิทธภิาพ 

รอยละ 80 

 

รอยละ 90 

 

 

รอยละ 100  

 

 

รอยละ 80 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

- รอยละของนักเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 

- รอยละของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาการในระดับตางๆ 

รอยละ 85 

รอยละ 80 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย 

- รอยละของนักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  

21 

- รอยละของนักเรียนทุกระดับมีทักษะการเรียนรูตามศาสตรพระราชา 

- นักเรียนชั้น ป.1 มีคะแนนการประเมินความสามารถในการอานการเขียน(RT)  

ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

- นักเรียนชั้น ป.3  มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ

(Nation Test : NT)  ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

-รอยละของคะแนนเฉลี่ย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O – NET)      

ของนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

      - ป.6 

      - ม.3 

- รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษา มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงาน

ทำตามความถนัดและความตองการของตนเอง 

      - ป.6 

      - ม.3 

 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

รอยละ 65 

 

รอยละ 30 

 

 

 

รอยละ 3 

รอยละ 3 

 

 

รอยละ 80 

รอยละ 85 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

- รอยละของนักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวย

รูปแบบ   ท่ีเหมาะสม  

      - ผูพิการ 

      - ผูดอยโอกาส 

      - ผูมีความสามารถพิเศษ 

- รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติท่ีดี 

- รอยละของการนำสื่อและเทคโนโลยมีาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักเรียน 

- รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

ในการเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย 

- รอยละของนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

- รอยละของครูท่ีมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน  “Coach”  ผูใหคำปรึกษา 

ขอเสนอแนะการเรียนรู หรือผูอำนวยการการเรียนรู 

- รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

 

 

รอยละ 80 

รอยละ 80  

รอยละ 80 

รอยละ 85 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

 

รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

4. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 

- รอยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา  

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

- รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับ

บริการ  ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤติ

นักเรียน 

- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 

- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

- รอยละของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตาม

ศักยภาพ 

- รอยละของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความสำเร็จตามกลยุทธ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

- รอยละของนักเรียนท่ีมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม และนอมนำศาสตรพระราชา       

สูการปฏบิัติ 

- รอยละของนักเรียนท่ีมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- รอยละของผูเรียนท่ีสามารถนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช มาแปรรูปนำกลับมาใชใหม   

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์และสงเสริม

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

- ระดบัผลการประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

- ระดับผลการประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน 

- รอยละของกิจกรรม/โครงการท่ีไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

- รอยละของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

- รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

- รอยละของผูปกครอง ชุมชน ท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ดีมากท่ีสุด 

 

ดีเยี่ยม 

รอยละ 100 

รอยละ 100 

รอยละ 80 

รอยละ 80 
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บทท่ี 4 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1. เงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

        1.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา  1,700 บาท/คน/ป 

        1.1.2 ระดับประถมศึกษา        1,900 บาท/คน/ป 

        1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,500 บาท/คน/ป 

        1.1.4 คาจัดการเรียนการสอน  

               (เงินคงเหลือปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

   1.2 คาเครื่องแบบนักเรียน 

        1.2.1 ระดับกอนประถมศึกษา     300 บาท/คน/ป 

        1.2.2 ระดับประถมศึกษา           360 บาท/คน/ป 

        1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    450 บาท/คน/ป 

   1.3 อุปกรณการเรียน 

        1.3.1 ระดับกอนประถมศึกษา      200 บาท/คน/ป 

        1.3.2 ระดับประถมศึกษา           390 บาท/คน/ป 

        1.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    420 บาท/คน/ป 

   1.4 หนังสือเรียน 

        1.4.1  ระดับกอนประถมศึกษา     200 บาท/คน/ป 

        1.4.2  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1       561 บาท/คน/ป 

        1.4.3  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2       605 บาท/คน/ป 

        1.4.4  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3       622 บาท/คน/ป 

        1.4.5  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4       653 บาท/คน/ป 

        1.4.6  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5       785 บาท/คน/ป 

        1.4.7  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6       818 บาท/คน/ป 

        1.4.8  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1         700 บาท/คน/ป 

        1.4.9  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2         863 บาท/คน/ป 

        1.4.10 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        949 บาท/คน/ป 

 

 

 

54 

229 

162 

 

 

 

54 

229 

162 

 

54 

229 

162 

 

54 

35 

32 

30 

24 

60 

48 

41 

66 

55 

 

 

 

91,800 

435,100 

567,000 

257,707.99 

 

 

16,200 

82,440 

72,900 

 

10,800 

89,310 

68,040 

 

10,800 

19,635 

19,360 

18,660 

14,366 

47,100 

39,264 

28,700 

56,958 

52,195 
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รายการ 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

   1.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

        1.5.1 ระดับกอนประถมศึกษา     430 บาท/คน/ป         

        1.5.2 ระดับประถมศึกษา           480 บาท/คน/ป 

        1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    880 บาท/คน/ป 

        1.5.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

               (เงินคงเหลือปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

2. เงินนอกงบประมาณ 

   2.1 เงินสนับสนุนจาก อปท. 

   2.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

        ประถมศึกษา    

 

54 

229 

162 

 

 

 

- 

277 

 

23,220 

109,920 

142,560 

685,376.85 

 

 

- 

1,108,000 

รวม 449 2,069,076.85 

 

2. ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำแนกได  ดังนี้ 

   2.1 คาใชจายประจำ/ดานบริหารท่ัวไป/บริหารจัดการ  

จัดสรร 411,662.40 บาท  คิดเปนรอยละ 30 ของงบเงินอุดหนุนท้ังหมด (รายหัว) 

- คาสาธารณูปโภค  210,000.00 บาท 

- คาเดินทางไปราชการ    20,000.00 บาท 

- งานประจำตามโครงสราง   181,662.40 บาท 

   2.2 ดานการบริหารวิชาการ/โครงการตามกลยุทธ   

จัดสรร 891,935.19 บาท  คิดเปนรอยละ 65  ของเงินงบอุดหนุนท้ังหมด (รายหัว) 

   2.3 งบสำรองจาย   

จัดสรรไว 68,610.40 บาท  คิดเปนรอยละ 5  ของเงินงบอุดหนุนท้ังหมด (รายหัว) 
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3. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2  กำหนดให    

มีโครงการท่ีใชงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  วงเงินรวม 

1,658,060.89 บาท  จำนวน 18 โครงการ และแยกตามกลยุทธของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือไดดังนี้ 

 

กลยุทธ ท่ี โครงการ 

งบประมาณ รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ  

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

1. สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใน

สถานศึกษา 

12,120 63,945 

 

76,065 กลุมบริหารท่ัวไป 

2. เสริมสรางความเปน

พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

30,395 25,125 55,520 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

3. สถานศึกษาสีขาว              

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

54,700 - 54,700 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

2. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

4. สงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนสูความเปนเลิศ 

- 262,090 262,090 

 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

5. การจัดการศึกษา

สำหรับนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม 

9,800 - 9,800 

 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

6. พัฒนาทักษะการอาน

ออกเขียนได 

8,000 22,850 30,850 กลุมบริหาร

วิชาการ 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

7. พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 

40,000 - 40,000 

 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

8. พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะ

ท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

37,700 165,350 203,050 กลุมบริหาร

วิชาการ 

9. สงเสริมและพัฒนาสื่อ  

เทคโนโลยี  นวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู 

61,000 - 61,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

  รวมหนานี้ 253,715 539,360 793,075  
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กลยุทธ ท่ี โครงการ 

งบประมาณ รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

ยอดยกมา 253,715 539,360 793,075  

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

10. คายพัฒนา

อัจฉริยภาพ 

- 163,690 163,690 กลุมบริหาร

วิชาการ 

11. พัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

134,180 - 134,180 

 

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

12. สงเสริมนิสัยรัก

การอานและ

พัฒนาหองสมุดสู

การเรียนรู 

40,000 - 40,000 

 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

4. เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน  และลด

ความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

13. เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูเรียน 

73,950 9,850 83,800 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

14. เรียนรูสูโลกกวาง - 182,485 182,485 กลุมบริหารท่ัวไป 

15. สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตดวยหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7,250 45,470 52,720 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

5. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

16. เสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

134,768 21,200 

 

155,968 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

17. วิถีเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวัน 

5,032.89 - 5,032.89 กลุมบริหารท่ัวไป 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการท่ี

มุงเนนผลสัมฤทธิ์และ

สงเสริมการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

18. สงเสริมการมีสวน

รวมในการจัด

การศึกษา 

47,110 

 

- 47,110 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

รวมท้ังหมด 696,005.89 962,055 1,658,060.89  



 

 

 

 

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใน

สถานศึกษา 

 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

รอยละ 90 

76,065 

3,800 

บริหารท่ัวไป 

 

 

 

- เขาคายคุณธรรมจรยิธรรม รอยละ 90 63,945 

- สืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รอยละ 80 6,300 

- เด็กดีศรีรมเมือง รอยละ 90 2,020 

เสริมสรางความ

เปนพลเมืองดี

ตามวิถี

ประชาธิปไตย 

 

- เลือกตั้งสภานักเรียน 

 

รอยละ 90 

55,520 

2,375 

บริหารท่ัวไป 

 

- ประชุมสภานักเรียน รอยละ 80 3,250 

- อบรมหลักสูตรสภานักเรียนและสรางเครือขาย รอยละ 80 7,650 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน รอยละ 90 11,850 

- วันสำคัญของชาติ รอยละ 80 28,000 

- วันไหวครู รอยละ 80 2,395 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

สถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

 

 

1- หองเรียนสีขาว 

 

รอยละ 100 

54,700 

8,000 

บริหารท่ัวไป 

 

- คัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา รอยละ 100 8,000 

- เสมารักษปองกันยาเสพติด รอยละ 100 4,800 

- ลงนามบันทึกภาคีเครือขาย รอยละ 100 1,000 

- รณรงคตอตานยาเสพติด รอยละ 100 3,800 

- อบรมรูทันภัยยาเสพตดิ รอยละ 100 14,100 

- To be Number 1 รอยละ 100 15,000 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

2. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

2. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

สงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนสูความ   

เปนเลิศ 

 

- งานสานฝนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

รอยละ 70 

262,090 

59,500 

บริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แขงขันทักษะวิชาการกับหนวยงานอ่ืนๆ รอยละ 70 12,500 

- คายสานฝนปนดาว รอยละ 70 44,000 

- กีฬาภายใน “รมเมืองเกมส” รอยละ 90 44,940 

- แขงกีฬาเครือขายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย รอยละ 80 50,600 

- แขงขันกีฬากับหนวยงานอ่ืนๆ รอยละ 70 8,000 

- สงเสริมความสามารถดานดนตร ี รอยละ 90 10,000 

- รมเมือง singing contest รอยละ 80 1,375 

- สงเสริมความสามารถดานนาฏศิลป รอยละ 90 20,000 

- การประกวดวงดนตรี Folksong รอยละ 80 11,175 

การจัดการศึกษา

สำหรับนักเรียน

พิเศษเรียนรวม 

- การคัดกรองและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP : Individual Education Program)   

 

รอยละ 90 

9,800 

2,100 

บริหารวิชาการ 

- จัดอบรมสัมมนาใหความรู ความเขาใจกับผูปกครอง

ของนักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคน เก่ียวกับประเภทของ

นักเรียนเรยีนรวม และสงตอพบแพทย 

รอยละ 100 

 

7,700 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

2. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

2. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสราง

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

พัฒนาทักษะการ

อานออกเขียนได 

 

- คลินิกภาษา 

 

รอยละ 100 

30,850 

4,000 

บริหารวิชาการ 

 

 - สอนเสริมเติมความรู รอยละ 100 4,000 

- คายสรางสรรคการอานเขียน ดีมาก 22,850 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย 

 

- หนูนอยวัยในใสใจสุขภาพ 

 

รอยละ 90 

40,000 

7,000 

บริหารวิชาการ 

- พัฒนาทักษะปฐมวัย รอยละ 80 10,500 

- รวมสืบสาน อนุรักษ ประเพณีทองถ่ิน รอยละ 90 2,800 

- หนูนอยพอเพียง รอยละ 90 300 

- หนูนอยรักษสิ่งแวดลอม รอยละ 90 500 

- บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย รอยละ 80 2,000 

- มุมโปรดของหนู รอยละ 90 16,900 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ

ทักษะท่ีจำเปนตาม

หลักสูตร 

 

 

- ตอเติมเสริมปญญา 

 

รอยละ 70 

203,050 

25,700 

บริหารวิชาการ 

- คายพิชิตโอเน็ต รอยละ 3 64,450 

- คายอานเขียนเรียนสัญจร NT,RT รอยละ 30 40,450 

- หนึ่งวิชาหนึ่งนวัตกรรม รอยละ 65 12,000 

- หนึ่งชุมนุมหนึ่งอาชีพ รอยละ 90 10,000 

- คายแรมคืนลูกเสือและเนตรนาร ี รอยละ 90 50,450 

สงเสริมและพัฒนา

สื่อ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนรู 

 

- 1สงเสริมการสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

รอยละ 100 

61,000 

21,000 

บริหารวิชาการ 

 

 - สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รอยละ 100 40,000 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย 

คายพัฒนา

อัจฉริยภาพ 

 

- คายอานเขียนสรางสรรคงานวรรณศิลป 

 

รอยละ 80 

163,690 

40,750 

บริหารวิชาการ 

- Math Camp รอยละ 80 18,770 

- R.M. Science Camp รอยละ 80 21,380 

- Check in ถ่ินตรัง รอยละ 80 12,900 

- คายกีฬา รอยละ 80 9,620 

- คายพัฒนาทักษะดนตรีสากล รอยละ 80 17,590 

- คายสงเสริม สืบสาน นาฏศิลปไทย รอยละ 80 18,090 

- คายทักษะอาชีพ รอยละ 80 24,590 

พัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

- อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาในวิชาชีพ 

 

รอยละ 100 

134,180 

30,075 

บริหารงานบุคคล 

- สงเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รอยละ 100 930 

- ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80 103,175 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

4. เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

4. เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษาท่ี

มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

สงเสริมนิสัยรักการ

อานและพัฒนา

หองสมุดสูการ

เรียนรู 

 

- รักการอาน 

 

รอยละ 80 

40,000 

30,000 

บริหารวิชาการ 

- หองสมุดมีชีวิต รอยละ 80 6,000 

- เยาวชนคนเกง รอยละ 80 4,000 

เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูเรียน 

 

- ปฐมนิเทศ 

 

รอยละ 100 

83,800 

1,750 

บริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปจฉิมนิเทศ รอยละ 100 14,500 

- สงเสริมสุขภาพนักเรียนเพ่ือคุณภาพชีวิต รอยละ 100 28,600 

- เยี่ยมบานนักเรียน รอยละ 100 22,700 

- แนะแนวสัญจร รอยละ 100 1,900 

- ขับข่ีปลอดภัย รอยละ 100 9,850 

- ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต รอยละ 100 400 

- วัดแววอาชีพ รอยละ 70 700 

- รับนักเรียน รอยละ 100 3,400 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

4. เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

4. เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษาท่ี

มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

เรียนรูสูโลกกวาง 

 

 

- ศึกษาแหลงเรียนรูของชั้นอนุบาล 

 

รอยละ 80 

182,485 

14,620 

บริหารท่ัวไป 

 

- ศึกษาแหลงเรียนรูของชวงชั้นท่ี 1 รอยละ 80 43,945 

- ศึกษาแหลงเรียนรูของชวงชั้นท่ี 2 รอยละ 80 53,520 

- ศึกษาแหลงเรียนรูของชวงชั้นท่ี 3 รอยละ 80 70,400 

5. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตดวยหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- อิฐบล็อกตัวหนอนสรางอาชีพ 

 

รอยละ 80 

52,720 

21,240 

บริหารท่ัวไป 

 

- ตลาดนัดรวมใจ รอยละ 80 4,950 

- เจลลางมือรักสขุภาพ รอยละ 80 13,880 

- น้ำยาลางจานงานอดิเรก รอยละ 80 5,400 

- ผักปลอดสารพิษ รอยละ 80 3,850 

- ธนาคารโรงเรียนสงเสริมการออม รอยละ 80 3,400 
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กลยุทธ สพป. กลยุทธโรงเรียน ช่ือโครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
กลุมงานท่ี

รับผิดชอบ 

5. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

- ธนาคารขยะ 

 

รอยละ 80 

155,968 

20,970 

บริหารท่ัวไป 

 

- คัดแยกขยะ รอยละ 100 21,200 

- จิตอาสา รอยละ 80 4,200 

- ขยะรีไซเคิล รอยละ 80 15,150 

- ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี รอยละ 80 82,173 

- พัฒนาสิ่งแวดลอม รอยละ 80 12,275 

วิถีเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวัน 

 

- ปลูกมะนาวในทอซีเมนต 

 

รอยละ 100 

5,032.89 

3,920.89 

บริหารท่ัวไป 

 

- ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได รอยละ 100 1,130 

6. พัฒนาคุณภาพการ

บริหารการจัดการศึกษา

ตามระบบการประกัน                                  

คุณภาพการศึกษา 

6. พัฒนาคุณภาพการ

บริหารการจัดการศึกษา

ตามระบบการประกัน                                  

คุณภาพการศึกษา 

สงเสริมการมี        

สวนรวมในการ         

จัดการศึกษา 

 
- วารสารสัมพันธ 

 

รอยละ 100 

47,110 

2,000 

บริหารท่ัวไป 

- ประชุมภาคี 4 ฝาย รอยละ 80 2,070 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รอยละ 80 1,690 

- ประชุมผูปกครองนักเรียน รอยละ 80 25,740 

- ประชุมเครือขายผูปกครอง รอยละ 80 3,820 

- กีฬาสัมพันธชุมชน รอยละ 80 12,950 
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โครงการ   สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นางรสสุคนธ์  โยธา                    2. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
     3. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์      4. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 
     5. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ ์   6. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
     7. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
งบประมาณท้ังสิ้น  76,065 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ได๎ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด๎าน
การศึกษาเพ่ือมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน 4 ประการ ประกอบด๎วย ประการแรกการมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอ
บ๎านเมือง ประการที่สอง การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานท า-มีอาชีพ และ
ประการสุดท๎ายคือ การเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล๎องกับความมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่
บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 
บัญญัติวํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  
  สังคมไทยปัจจุบันมีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี  การสื่อสารอยํางไมํหยุดยั้ง  เยาวชนไทย
ถูกครอบง าด๎วยอบายมุขหลายรูปแบบ  กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมีอิทธิพลตํอเยาวชนที่บริโภคสื่ออยําง
ไมํรู๎เทําทัน  เป็นเหตุให๎เกิดคํานิยมที่ผิด  จิตใจเสื่อม  ขาดคุณธรรมจริยธรรม  มีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์  
เป็นต๎นตอของปัญหาหลายๆ ด๎าน ที่เกี่ยวข๎องกับตัวเองและสังคมสํวนรวมได๎  ซึ่งผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายต๎องรํวมมือ
แก๎ไขและดูแลเอาใจใสํเยาวชนกันให๎มากขึ้นเพราะหากช๎าไปปัญหาเหลํานั้นนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน   
  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีความรู๎และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  ตามค าขวัญ ปรัชญาของโรงเรียน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความประพฤติถูกต๎องเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ  
     นักเรียนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 449 คน 

        3.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติถูกต๎องเหมาะสมตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    1. กิจกรรมค๎นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
    2. กิจกรรมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 
    3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
    4. จัดประกวดกิจกรรม 1 ห๎องเรียน 1 
โครงงาน     
   5. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
   6. กิจกรรมคืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน 
   7. กิจกรรมยุวชนคนคุณธรรม 

- ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม 
จริยธรรม 
     1. ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ม.3 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้นอยูํในระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 90 
 

กิจกรรมที่ 3  สืบสานประเพณีวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 
   1. อบรมการจัดท าขนมพ้ืนบ๎านวันสารท
เดือนสิบ 
   2. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
   3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   4. กิจกรรมแหํเทียนพรรษา 

- ร๎อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎องตามหลักศาสนาและรู๎จัก
รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย สืบสานและเข๎ารํวมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยูํใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 4 เด็กดีศรีรํมเมือง 
    1.  ยกยํองเชิดชูและมอบรางวัลแกํ
นักเรียนที่ท าความดีประจ าเดือน 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้นอยูํในระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 90 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 1. กิจกรรมค๎นหา
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
  2. กิจกรรมประกาศ
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
  3. กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 
  4. จัดประกวดกิจกรรม 
1 ห๎องเรียน 1 โครงงาน     
 5. กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม 
  6. กิจกรรมคืนคุณธรรม
สูํห๎องเรียน 
 7. กิจกรรมยุวชนคน
คุณธรรม 

            

กิจกรรมที่ 2 เข๎าคําย
คุณธรรม จริยธรรม 
 1. ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น 
ม.3 

            

กิจกรรมที่ 3  สืบสาน
ประเพณีวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 1. อบรมการจัดท าขนม
พ้ืนบ๎านวันสารทเดือนสิบ 
 2. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 4. กิจกรรมแหํเทียน
พรรษา 

           

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 เด็กดีศรีรํม
เมือง 
    1.  ยกยํองเชิดชูและ
มอบรางวัลแกํนักเรียนที่
ท าความดี ประจ าเดือน 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  76,065 บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
                 งบอุดหนุน                            12,120 บาท 
                 งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  63,945 บาท 
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    1 คําวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท า
โครงงาน 
    2. คําปูายไวนิล (ประกวดโครงงาน)  
ขนาด 4 x 2 เมตร 
    3. ของรางวัลประกวดโครงงาน  

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
2,000 

 
1,200 

 
600 

นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
   ช่วงชั้นอนุบาล 
      1. คําตอบแทนวิทยากรอบรมคําย
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 
600  บาท เป็นเงิน 
     2.  คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 
50  บาท  (53x50)  เป็นเงิน 
     3. คําอาหารวําง  2  มื้อ  มื้อละ 25 
บาท  (53x50) เป็นเงิน 
     4. คําเอกสารประกอบการอบรม 
     5. คําปูายไวนิล  ขนาด 4 x 2 เมตร 
  ช่วงชั้นที่ 1 
     1. คําตอบแทนวิทยากรอบรมคําย
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท  เป็นเงิน 
     2. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50  
บาท  (97x50) เป็นเงิน 
     3. คําอาหารวําง  2  มื้อ  มื้อละ 25  
บาท (97x50) เป็นเงิน 
     4. คําเอกสารประกอบการอบรม 
     5. คําปูายไวนิล ขนาด 4 x 2 เมตร 
 

 
 
 

3,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
3,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 

 
 

2,650 
 

2,650 
 

265 
- 

 
- 
 
 

4,850 
 

4,850 
 

485 
- 
 

 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
- 

1,200 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

1,200 

นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะ
พันธ์นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์ 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นางสาวนงคราญ เหมือนพะ
วงศ์ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ชํวงชั้นที่ 2 
     1. คําตอบแทนวิทยากรอบรมคําย
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท  เป็นเงิน 
     2. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50  
บาท  (129x50) เป็นเงิน 
      3. คําอาหารวําง  2  มื้อ  มื้อละ 25  
บาท (129x50) เป็นเงิน      
      4. คําเอกสารประกอบการอบรม  
      5. คําปูายไวนิล ขนาด 4 x 2 เมตร 
ชํวงชั้นที่ 3 
    1. คําตอบแทนวิทยากรอบรมคําย
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท  เป็นเงิน 
     2. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50  
บาท  (170x50) เป็นเงิน 
     3. คําอาหารวําง  2  มื้อ  มื้อละ 25  
บาท (170x50) เป็นเงิน 
     4. คําเอกสารประกอบการอบรม 
     5. คําปูายไวนิล ขนาด 4 x 2 เมตร 

 
3,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

3,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 

6,450 
 

6,450 
 

645 
- 

 
- 
 
 

8,500 
 

8,500 
 

850 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

1,200 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

1,200 

นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะ
พันธ์นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์ 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์ 
 

กิจกรรมที่ 3 สืบสานประเพณีวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 
    1. คําตอบแทนวิทยากรอบรมการ
จัดท าขนมพ้ืนบ๎านวันสารทเดือนสิบ 
จ านวน 3 คน คนละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  เป็นเงิน 
    2. คําวัตถุดิบในการท าขนม 
    3. คําปูายไวนิล ขนาด 4 x 2 เมตร 

 
 

3,600 
 
 
 
- 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
 

1,500 
1,200 

นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์ 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์ 

 

กิจกรรมที่ 4 เด็กดีศรีร่มเมือง 

    1. คําวัสดุ อุปกรณ์ในการบันทึกความ
ดี/เกียรติบัตรยกยํองเด็กดี              
    2. ของขวัญแกํเด็กดี  

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1,500 

 
520 

นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์ 
 

รวมงบประมาณ 15,600 47,145 13,320  
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอยูํใน
ระดับดีข้ึนไป 

- การสังเกต - แบบบันทึกการสังเกต 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีความประพฤติถูกต๎อง
เหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยูํในระดับดี
ขึ้นไป 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติถูกต๎องและเหมาะสมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  
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โครงการ   เสริมสร๎างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวกรุณา   ธีระอรรถจารี 
    2. นางปัทมา   ขาวเผือก 
    3. นางสาวนงคราญ   เหมือนพะวงศ์ 
    4. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
    5. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์ 
งบประมาณท้ังสิ้น  55,520บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มาตรา 7 
บัญญัติวํา ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งสํงเ สริม 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รู๎จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎และ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น
ประมุข การฝึกให๎นักเรียนมีความเป็นผู๎น ามีความรักสามัคคี เข๎าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพ้ืนฐานในระบอบ
ประชาธิปไตย พัฒนาสภานักเรียนให๎ได๎เรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎกติกา และอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข  
 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎คุณคําการรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ ด ารงไว๎ซึ่งประเพณีภูมิ
ปัญญาไทย และแสดงความจงรักภักดี โดยรํวมท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ และแสดงความรัก ความเคารพ
ตํอผู๎มีพระคุณโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น     
                      

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 2.2  เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให๎ได๎เรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ของตนเองได๎อยํางถูกต๎อง 

2.3  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ และพระมหากษัตริย์ด ารงไว๎ซึ่ง
ประเพณีที่ดีงาม  รักความเป็นไทย 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง จ านวน 449 คน เข๎ารํวมกิจกรรม 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง เรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความจงรักภักดีตํอชาติ และพระมหากษัตริย์ด ารงไว๎ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  
รักความเป็นไทยจากการเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญและมีความรู๎ในวันส าคัญตํางๆ 

 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งสภานักเรียน  - ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม

เลือกตั้งสภานักเรียน 
ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสภานักเรียน  - ร๎อยละของสภานักเรียนมีความเข๎าใจการ
ด าเนินการประชุมสภานักเรียน 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรสภานักเรียนและ
สร๎างเครือขําย  

- ร๎อยละของผู๎รับการอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจการสร๎างเครือขําย 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบสภา
นักเรียน 

- ร๎อยละของผู๎ศึกษาดูงานมีความรู๎ความ
เข๎าใจงานสภานักเรียน 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญของชาติ - ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
วันส าคัญของชาติ 
- ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎แสดงความ
จงรักภักดีตํอชาติ และพระมหากษัตริย์ด ารง
ไว๎ซึ่งประเพณีที่ดีงามรักความเป็นไทย 

ร๎อยละ 90 
 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 6 วันไหว๎ครู - ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
วันไหว๎ครู 

ร๎อยละ 80 

 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งสภา
นักเรียน  

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสภา
นักเรียน  

            

กิจกรรมที่ 3 อบรม
หลักสูตรสภานักเรียน
และสร๎างเครือขําย  

            

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต๎นแบบสภา
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญ
ของชาติ 

            

กิจกรรมที่ 6 วันไหว๎ครู             
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 55,520  บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                               30,395      บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน     25,125      บาท 

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งสภานักเรียน  
  1. คําวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการเลือกตั้ง 
  2. คําไวนิลขนาด 5x2.5 เมตร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
500 

1,875 

นางปัทมา  ขาวเผือก 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสภานักเรียน  
  1. คําวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม 
  2. คําปลอกแขนสภานักเรียน จ านวน 15 คน 
     (15x150) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,000 
2,250 

นางปัทมา  ขาวเผือก 

กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรสภานักเรียนและ
สร้างเครือข่าย  

1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน คนละ 2 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 

2. คําอาหารกลางวัน คณะวิทยากร ผู๎เข๎ารับ
การอบรมและคณะด าเนินงาน จ านวน 35 คน  
คนละ 50 บาทตํอวัน (35x50=1,750) เป็นเงิน   

3. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คณะวิทยากร 
ผู๎เข๎ารับการอบรมและคณะด าเนินงาน จ านวน 35 
คน  คนละ  25  บาทตํอมื้อ   จ านวน 2 มื้อ  
 (35x50=1,750)  เป็นเงิน 
 (สภานักเรียน จ านวน 15 คน  กรรมการนักเรียน 
ป.4-ม.3 จ านวน 10 คน คณะครู  จ านวน 10 คน)  

4. คําถํายเอกสารประกอบ จ านวน 35 เลํม  
เลํมละ 50 บาท (35x50=1,750) เป็นเงิน 

 
 

2,400 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

1,750 
 

 
1,750 

 
 
 
 
 

1,750 

 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางสาวกรุณา  
ธีระอรรถจารี 
นางสาวจิรารัตน์   
จิตรพิทักษ์ 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

1. คําอาหารกลางวัน  ผู๎เข๎ารับการอบรม 
ศึกษาดูงาน และคณะด าเนินงาน จ านวน 35 คน  
คนละ 50 บาทตํอวัน (35x50=1,750) เป็นเงิน   

2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารับการ
อบรมศึกษาดูงาน และคณะด าเนินงาน จ านวน 35 
คน  คนละ  25  บาทตํอมื้อ   จ านวน 2 มื้อ  
 (35x50=1,750)  เป็นเงิน 
 (สภานักเรียน จ านวน 15 คน  กรรมการนักเรียน 
ป.4-ม.3 จ านวน 10 คน คณะครู  จ านวน 10 คน)  
 

 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,750 
 

 
1,750 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

 
 
 

นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางสาวกรุณา  
ธีระอรรถจารี 
นางสาวจิรารัตน์  
จิตรพิทักษ์ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
3. คําจ๎างเหมาบริการรถตู๎ จ านวน 1 วัน

จ านวน 3 คัน  คันละ 1,800 บาท
(1,800x3=5,400) เป็นเงิน 

4. คําของที่ระลึก  
5. คําถํายเอกสารประกอบ จ านวน 35 เลํม  

เลํมละ 50 บาท (35x50=1,750)  เป็นเงิน  

- 
 
 
- 
- 

 
5,400 

 

 
 
- 

1,750 

- 
 

 
 

1,200 
- 

กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญของชาติ 
   1. พวงมาลา วันคล๎ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
วันปิยมหาราช (1,00x2=2,000) 
  2. พานพุํมดอกไม๎ วันพํอแหํงชาติ  
  3. คําปูายไวนิล  
     - วันพํอแหํงชาติ ขนาด 5x2.5 เมตร 
     - วันปีใหมํ ขนาด 5x2.5 เมตร 
     - ท าบุญตักบาตรวันปีใหมํ ขนาด 5x2.5เมตร 
     - วันเด็กแหํงชาติขนาด 5x2.5 เมตร 
     - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ  
       พระบรมราชินีขนาด 5x2.5 เมตร 

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10  ขนาด 5x2.5 เมตร 

     - วันภาษาไทยแหํงชาติ ขนาด 5x2.5 เมตร 
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี 

หลวงขนาด 5x2.5 เมตร 
  4. คําของขวัญของรางวัล วันภาษาไทยแหํงชาติ 
  5. คําอุปกรณ์จัดบอร์ดวันส าคัญ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

2,000 
1,000 

 
1,875 
1,875 
1,875 
1,875 

 
1,875 

 
1,875 
1,875 

 
1,875 
6,000 
4,000 

นางสาวกรุณา  
ธีระอรรถจารี 
นางสาวนงคราญ 
เหมือนพะวงศ์ 
นางสาวนิภาพร   
ไชยชนะ 
นางสาวจิรารัตน์  
จิตรพิทักษ์ 
 

กิจกรรมที่ 6 วันไหว้ครู 
  1. คําปูายไวนิลขนาด 5x2.5 เมตร 
  2. คําของขวัญการประกวดท าพาน(4x130=520) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,875 
520 

นางสาวกรุณา  
ธีระอรรถจารี 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,400 15,900 37,220  
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนร๎อยละ90 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน สรุปและรายงานผล

การปฏิบัติกิจกรรม 
แบบประเมินผลและ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- สภานักเรียนร๎อยละ 80 มีความเข๎าใจการด าเนินการ
ประชุมสภานักเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

- ผู๎รับการอบรมร๎อยละ 80 มีความรู๎ความเข๎าใจการสร๎าง
เครือขําย 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

- ผู๎ศึกษาดูงานร๎อยละ 80 มีความรู๎ความเข๎าใจงานสภา
นักเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

- นักเรียนร๎อยละ90 ที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
- นักเรียนร๎อยละ80ที่ได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ และ 
พระมหากษัตริย์ด ารงไว๎ซึ่งประเพณีท่ีดีงามรักความเป็นไทย 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

- นักเรียนร๎อยละ80 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันไหว๎ครู สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยบทบาทหน๎าที่ของตนเองและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 
มีความความจงรักภักดีตํอชาติพระมหากษัตริย์ด ารงไว๎ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทยความความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณและสามารถด ารงชีวิตประจ าวันรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 
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โครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน  พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข๎อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ                  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ       กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นายวัชระ เจนภักดีกุล      2. นางปัทมา ขาวเผือก 

3. นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์     4. นายปิยชน สินไชย 
5. นางสาววันดี สิทธิการ      6. นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์ 
7. นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ    8. นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์ 

งบประมาณท้ังสิ้น                 54,700 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ             1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามประกาศคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อ แผนปฏิบัติการด๎านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 โดยมี
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์มุํงเน๎นการขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหายาเสพติด ลดระดับความรุนแรงของปัญหาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสูํผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ซึ่งประกอบไปด๎วย 5 มาตรการ 
คือ ความรํวมมือระหวํางประเทศ การปราบปรามและบังคับใช๎กฎหมาย การปูองกันยาเสพติด การบ าบัดรักษา
ยาเสพติด และการบริหารจัดการอยํางบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 18 แผนงาน 49 โคร งการส าคัญ ทั้งนี้
มาตรการการปูองกันยาเสพติดกระทวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมส าคัญและเป็นภารกิจหลักในการสสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ยาเสพติดในประชากรกลุํมเสี่ยงสูง ที่มีชํวงอายุตั้งแตํ 15-24 ปี อยํางเรํงดํวน เพ่ือตัดวงจรการแพรํระบาดราย
ใหม ํ

 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมีความเสี่ยงตํอการเข๎าไปยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไป เอ้ือตํอการกระจายของยา
เสพติดและอบายมุข เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เป็นรอยตํอระหวํางจังหวัดกระบี่ มีเส๎นทางในการแพรํกระจายของยา
เสพติดได๎งําย และนักเรียนสํวนใหญํมีปัญหาสภาพครอบครัวที่ไมํสมบูรณ์อาศัยอยูํกับผู๎ปกครองที่ไมํใชํพํอแมํ
ของนักเรียนเอง เชํน อาศัยอยูํกับปูุ ยํา ตา ยาย ซึ่งไมํสามารถดูแลนักเรียนได๎อยํางทั่วถึง และด๎วยความ
เจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่สํงผลตํอการแพรํกระจายของยาเสพติด 
และอบายมุขได๎งํายขึ้น  

ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได๎สมัครเข๎ารํวม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีแนวทางในการด าเนินงานสอดคล๎องตาม
มาตรฐานที่ก าหนดทั้ง 5 ด๎าน คือ มาตรฐานด๎านการปูองกัน มาตรฐานด๎านการค๎นหา มาตรฐานด๎านการรักษา
มาตรฐานด๎านการเฝูาระวัง และมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการ เพ่ือชํวยให๎นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง
เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อสร๎างความตระหนักถึงปัญหาอันกํอให๎เกิด
การแสวงหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขตํางๆ สํงผลให๎โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่
ปราศจากสารเสพติดและอบายมุขตําง ๆ อยํางยั่งยืนตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปูองกันและลดปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนและชุมชนเข๎าใจและรํวมคิด รํวมท า รณรงค์ ปูองกัน การแพรํระบาดของสารเสพ
ติดในโรงเรียน 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง จ านวน 449 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู๎ความสามารถปูองกันตนเองให๎หํางไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 

 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.ห๎องเรียนสีขาว ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ห๎องเรียนสีขาว 
ร๎อยละ 100 

2.คัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา ร๎อยละของนักเรียนมัธยมต๎นได๎คัดกรอง
สารเสพติด 

ร๎อยละ 100 

3.เสมารักษ์ปูองกันยาเสพติด ร๎อยละของนักเรียนชุมนุมเสมารักษ์
ปูองกันยาเสพติดได๎ด าเนินการปูองกันยา
เสพติด 

ร๎อยละ 100 

4.ลงนามบันทึกภาคีเครือขําย ร๎อยละของภาคีเครือขํายได๎มาบันทึก
ข๎อตกลงด๎านยาเสพติด 

ร๎อยละ 100 
 

5.รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 
     - วันงดสูบบุหรี ่
     - วันตํอต๎านยาเสพติด 

ร๎อยละของนักเรียนได๎รํวมรณรงค์ตํอต๎าน
ยาเสพติด 

ร๎อยละ 100 

6.อบรมรู๎ทันภัยยาเสพติด ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับความรู๎ ความ
ตระหนักของโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด 

ร๎อยละ 100 

7.To be Number 1 
 

ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการจัดกิจกรรม
สร๎างสรรค์พฤติกรรมเชิงบวก 

ร๎อยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที ่1  ห๎องเรียน 
สีขาว 

            

กิจกรรมที ่2  คัดกรองสาร
เสพติดในสถานศึกษา 

            

กิจกรรมที ่3  เสมารักษ์
ปูองกันยาเสพติด 

            

กิจกรรมที ่4  ลงนาม
บันทึกภาคีเครือขําย 

            

กิจกรรมที ่5  รณรงค์
ตํอต๎านยาเสพติด 

            

กิจกรรมที ่6  อบรมรู๎ทัน
ภัยยาเสพติด 

            

กิจกรรมที ่7 To be 
Number 1 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  54,700  บาท   (ถัวจํายทุกรายการ) 
                          งบอุดหนุน                             54,700    บาท   
                          งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน       -        บาท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว 
   1. อุปกรณ์จัดท าปูายนิเทศในห๎อง, วัสดุ
ในการท าเอกสาร รายงาน  เกียรติบัตร 

- - 8,000 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์

กิจกรรมที่ 2  คัดกรองสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
    1. คําปูายไวนิล   ขนาด 5 x 2 เมตร 
จ านวน 2 ผืน   เป็นเงิน  3,000 บาท 
   2. คําอาหารวําง 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 20 คน เป็นเงิน 500 บาท 
   3. ที่ตรวจสารเสพติด, วัสดใุนการท า
เอกสาร เป็นเงิน  4,500 บาท 

- 500 7,500 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์

กิจกรรมที่ 3  เสมารักษ์ปูองกันยาเสพติด 
   1. คําปูายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร 
จ านวน 6 ผืน เป็นเงิน  1,800 บาท 
   2. วัสดุในการด าเนินงานชุมนุม, การท า
เอกสาร  เป็นเงิน  3,000 บาท 

- - 4,800 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 4  ลงนามบันทึกภาคีเครือข่าย 
  1. คําปูายไวนิล  ขนาด 1 x 2  เมตร  
จ านวน 1 ผืน  เป็นเงิน  300 บาท 
  2. คําอาหารวําง 500 บาท 
  3. วัสดุในการท าเอกสาร  200 บาท 

- 500 500 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์

กิจกรรมที่ 5  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  1. คําปูายไวนิล   ขนาด 1 x 2  เมตร 
จ านวน 6 ผืน เป็นเงิน  1,800 บาท 
  2. วัสดุในวันกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก, วัน
ตํอต๎านยาเสพติด 2,000 บาท 

- - 3,800 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์

กิจกรรมที่ 6  อบรมรู๎ทันภัยยาเสพติด 
  1. ตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 2 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600  บาท  เป็นเงิน  
2,400 บาท 
  2. คําอาหารวําง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 172 คน เป็นเงิน 8,600 บาท 
กิจกรรมที่ 6  (ต่อ) 
    4. คําอาหารกลางวัน คนละ  50  บาท     
จ านวน 12 คน เป็นเงิน 600 บาท 
   5. คําปูายไวนิล     ขนาด  2 x 5  เมตร 
จ านวน 1 ผืน  เป็นเงิน  1,500 บาท 
   6. วัสดุในการด าเนินงาน  1,000  บาท 

2,400 9,200 2,500 นายวัชระ เจนภักดีกุล 
นางปัทมา ขาวเผือก 
นางสาวสุจติรา มงคลรัตน ์

กิจกรรมที่ 7  To be Number 1 
   1. คําปูายไวนิล  ขนาด  1.5 x 3 เมตร 
จ านวน 1 ผืน  เป็นเงิน   675 บาท  
   2. คําปูายไวนิล   ขนาด 2  x 5 เมตร  
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน  1,500 บาท 
   3. คําปูนขาว ของขวัญของรางวัล 
กระดาษเกียรติบัตรอุปกรณ์ส าหรับแขํงขัน  
3,450 บาท 
   4. คําอาหารวําง ส าหรับนักเรียน ชํวงชั้น 
2 และ ชํวงชั้น 3  จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 25 
บาท จ านวน 295 คน  เป็นเงิน 7,375 บาท 
   5. คําเชําเต็นท์ที่พัก  1  หลัง   
จ านวน 5 วัน/วันละ 400 บาท  เป็นเงิน   
2,000 บาท 

- 9,375 5,625 นางปัทมา ขาวเผือก 
นายปิยชน สินไชย 
นางสาววันดี สิทธิการ 
นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน ์
นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ 
นางสาวพิชชารยี์ ลวีิริยะพันธ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,400 19,575 32,725  
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร๎อยละของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมห๎องเรียนสีขาว - การบันทึก - แบบบันทึก 

2.ร๎อยละของนักเรียนมัธยมต๎นได๎คัดกรองสารเสพติด - การบันทึก - แบบบันทึก 

3.ร๎อยละของนักเรียนชุมนุมเสมารักษ์ปูองกันยาเสพติดได๎
ด าเนินการปูองกันยาเสพติด 

- การบันทึก - แบบบันทึก 

4.ร๎อยละของภาคีเครือขํายได๎มาบันทึกข๎อตกลงด๎านยาเสพติด - การบันทึก - แบบบันทึก 

5.ร๎อยละของนักเรียนและครูได๎รํวมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด - การบันทึก - แบบบันทึก 

6.ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับความรู๎ ความตระหนักของโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 

- การบันทึก 
- การทดสอบ 

- แบบบันทึก 
- แบบทดสอบ 

7.ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์
พฤติกรรมเชิงบวก 

- การบันทึก - แบบบันทึก 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู๎จักเสียสละ ไมํไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและอบายมุข    

ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   โรงเรียนมีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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โครงการ  สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ  
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์สพป.        ข๎อที่ 2 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน    ข๎อที่ 2 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
ลักษณะโครงการ           โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ      กลุํมบริหารวิชาการ  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวปริชญา  นะนุํน            2. นางปัทมา  ขาวเผือก   

3. นายปิยชน  สินไชย   4. นางสาววันดี  สิทธิการ   
5. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้   6. นางผํองใส  อั้นเต๎ง   
6. นางพิมพ์พร  คงประสม  8. นางรสสุคนธ์  โยธา   
9. นายสมหมาย  ทองแปูน  10. นายวัชระ  เจนภักดีกุล  

                              11. นางมีนา  ทองประดับ   12.นางสาวลดาวรรณ  ชํวยเรอืง  
งบประมาณท้ังสิ้น 262,090บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา23 
กลําวถึงการจัดการศึกษาความรู๎ทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู๎ความเข๎าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการความรู๎เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย  และการประยุกต์ใช๎ภูมิ
ปัญญา การใช๎ความรู๎ทักษะด๎านคณิตศาสตร์  ทักษะด๎านภาษา  เน๎นการใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎อง  และมาตรา 
24 ก าหนดให๎มีการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน
โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 

ภารกิจหลักที่ส าคัญของโรงเรียน คือการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยจะต๎องมุํง
พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนจึงเป็นการ
พัฒนาผู๎เรียนในภาพรวม  แตํการที่จะพัฒนาผู๎เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแตํละสาระการเรียนสูงกวํา
ผู๎อื่น  จ าเป็นต๎องมีการจัดกิจกรรมกระตุ๎นสํงเสริมผู๎เรียนน าศักยภาพที่มีอยูํในตนเองออกมาน าเสนอด๎วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เชํน  การพูด การเขียน  การจัดท าชิ้นงาน  ตลอดจนการประกวดแขํงขันทักษะในด๎านตําง ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดองค์ความรู๎ที่ยั่งยืน และสามารถน าไปใช๎ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพในอนาคตได๎  

โรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง ได๎ตระหนักเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงได๎จัดท า
โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ  โดยมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนในการเข๎ารํวม
แขํงขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี และการแสดง ในระดับตําง ๆ อันจะน าชื่อเสียงเกียรติยศมาสูํโรงเรียน
ตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎ได๎รับการพัฒนาความรู๎และทักษะอยํางเต็มตามศักยภาพ 

 1.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกในรูปแบบและวิธีการตําง ๆ อยํางเหมาะสม 
 1.3 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถและสามารถเข๎าสูํการแขํงขันได๎ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
        3.1 เชิงปริมาณ 

       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  449   คน 



77 
 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะด๎านตําง ๆ อยํางเหมาะสมและเต็ม
ศักยภาพ 
 3.2.2 นักเรียนได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนในการแสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ และสามารถ
เข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตําง ๆ ได๎ 

  

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 งานสานฝันพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการ
แขํงขันทักษะวิชาการในงานสานฝัน 

ร๎อยละ 70 

กิจกรรมที่ 2 แขํงขันทักษะวิชาการกับ
หนํวยงานอื่นๆ 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการ
แขํงขันทักษะวิชาการ 

ร๎อยละ 70 

กิจกรรมที่ 3 คํายสานฝันปั้นดาว ร๎อยละของนักเรียนที่สอบเข๎าศึกษาตํอใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

ร๎อยละ 70 

กิจกรรมที่ 4 กีฬาภายใน “รํมเมืองเกมส์” ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กีฬาภายใน “รํมเมืองเกมส์” 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 5 แขํงกีฬาเครือขํายสถานศึกษา
อันดามันเจริญวิทย์ 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การแขํงขันกีฬาเครือขํายสถานศึกษาอัน
ดามันเจริญวิทย์ 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 6 แขํงขันกีฬากับหนํวยงานอื่นๆ ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการ
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬากับหนํวยงานอื่นๆ 

ร๎อยละ 70 

กิจกรรมที่ 7 สํงเสริมความสามารถด๎านดนตรี ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถด๎านดนตรีอยํางเต็ม
ศักยภาพ 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 8 รํมเมือง singing contest ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
รํมเมือง singing contest 
 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 9 สํงเสริมความสามารถด๎าน
นาฏศิลป์ 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถด๎านนาฏศิลป์อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 10 การประกวดวงดนตรี 
Folksong 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การประกวดวงดนตรี Folksong 

ร๎อยละ 80 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 งานสานฝัน
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

            

กิจกรรมที่ 2 แขํงขันทักษะ
วิชาการกับหนํวยงานอื่นๆ 

            

กิจกรรมที่ 3 คํายสานฝัน
ปั้นดาว 

            

กิจกรรมที่ 4 กีฬาภายใน 
“รํมเมืองเกมส์” 

            

กิจกรรมที่ 5 แขํงกีฬา
เครือขํายสถานศึกษาอันดา
มันเจริญวิทย์ 

            

กิจกรรมที่ 6 แขํงขันกีฬา
กับหนํวยงานอื่นๆ 

            

กิจกรรมที่ 7 สํงเสริม
ความสามารถด๎านดนตรี 

            

กิจกรรมที่ 8 รํมเมือง 
singing contest 

            

กิจกรรมที่ 9 สํงเสริม
ความสามารถด๎าน
นาฏศิลป์ 

            

กิจกรรมที่ 10 การ
ประกวดวงดนตรี 
Folksong 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   262,090  บาท   (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                            -             บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   262,090   บาท 

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. คําอาหารนักเรียนจ านวน 200 คน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 30 คน มื้อละ 50 
บาทตํอวัน 

- นักเรียน 200x50 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

30x50 จ านวน 3 วัน 

 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
 

10,000 
4,500 

 

 
 
 
 
- 
- 

 

นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

  2. คําน้ ามันเชื้อเพลิงในการน านักเรียนเข๎ารํวม
แขํงขัน 
  3. คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการแขํงขัน 

- 
 
- 

20,000 
 
- 

- 
 

25,000 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะวิชาการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
  1. คําสมัครเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขัน  
  2. คําน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือน านักเรียนเข๎ารํวม
แขํงขัน 
  3. คําอาหารกลางวัน นักเรียน จ านวน 50 คน 
มื้อละ 50 บาท 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

5,000 
5,000 

 
2,500 

 
 
- 
- 
 
- 

นางสาวปริชญา  นะนุํน 

กิจกรรม 3 ค่ายสานฝันปั้นดาว 
  1. คําตอบแทนวิทยากร 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
จ านวน 4 คน ชั่วโมงละ 600 บาท คนละ 6 
ชั่วโมงตํอวัน จ านวน 2 วัน คิดเป็น 3,600 บาท
ตํอคน เป็นเงิน 
  2. คําอาหารกลางวัน นักเรียน จ านวน 50คน 
คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรจ านวน 10
คน รวมทั้งหมด 60 คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 
2 มื้อ  เป็นเงิน 
  3. คําอาหารวําง นักเรียน จ านวน 50 คน 
คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร จ านวน 
10  คน รวมทั้งหมด 60 คน มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 4 มื้อ  เป็นเงิน 
   4. คําเอกสารจ านวน 50 เลํม เลํมละ 50 บาท 
   5. คําปูายไวนิล ขนาด 1.5 X 3 เมตร 

 
 
 
 
28,800 

 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 

6,000 
 
 
 

6,000 
2,500 

- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
- 

700 

นางสาวปริชญา  นะนุํน 

กิจกรรมที่  4 กีฬาภายใน “ร่มเมืองเกมส์” 
   1. คําอุดหนุนคําใช๎จํายภายในสี จ านวน 4 สี  
สีละ 5,000 บาท 
   2. คําอุปกรณ์จัดการแขํงขันกีฬา  
     - ลูกฟุตบอลส าหรับแขํงขัน 2x500 = 1,000 
     - ลูกวอลเลย์บอลส าหรับแขํงขัน        
2x850 =1,700 
    - ลูกแชร์บอล 2x350 = 700 
    - ตาขํายวอลเลย์บอล  1x850 = 850 
    - ตาขํายตะกร๎อ  1x450  = 450 
  3. คําจัดเตรียมสถานที่ 
   - คําเต๎นท์ท่ีพัก 6x700  = 4,200 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

4,200 

 
 
- 
 

1,000 
1,700 

 
700 
850 
450 

- 
 

นางปัทมา  ขาวเผือก 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

     - คําปูนขาว 60x30 = 1,800 
     - คําอุปกรณ์อ่ืนๆ   500 
  4. คําของขวัญรางวัล 
     - กระดาษเกียรติบัตร A4  4x260 = 1,440 
     - คําอุปกรณ์อ่ืนๆ    500 
  5. คําการจัดการขบวนพาเหรด 
    - เชําชุด,แตํงหน๎า 15x500 = 7,500 
  6. คําปูายไวนิล  
   - ปูายกิจกรรม“รํมเมืองเกมส์”ขนาด 1.5x3  
   - ปูายรณรงค์  8x450 = 3,600 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

1,800 
- 
 
- 
- 

 
7,500 

 
- 
- 

- 
500 

 
1,440 
500 

 
- 

 
700 

3,600 
กิจกรรมที่ 5 แข่งกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาอัน
ดามันเจริญวิทย์ 

1. คําชุดนักกีฬา 130x120 = 15,600 
2. คําอาหารนักกีฬาและกองเชียร์ 

250x50=12,500 
3. คําอาหารวํางนักกีฬาและกองเชียร์  

(250x50=12,500) 
4. คําจัดการขบวนพาเหรด   

 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

 
 

15,600 
12,500 

 
12,500 

 
10,000 

 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

นางปัทมา  ขาวเผือก 

กิจกรรมที่  6 แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน 
( ปีละ 2 ครั้ง ) 

1. คําชุดนักกีฬา  (12x150)x2 = 3,600 
2. คําสมัคร 2x1,000 = 2,000 
3. คําอาหาร (12x100)x2 =2,400 

 
 
- 
- 
- 

 
 

3,600 
2,000 
2,400 

 
 
- 
- 
- 

นางปัทมา  ขาวเผือก 

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 
1. คําวัสดุอุปกรณ์ดนตรีสากล 
2. คําน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 

 
- 
- 

 
- 

5,000 

 
5,000 

- 

นายปิยชน  สินไชย 

กิจกรรมที่ 8 ร่มเมือง singing contest 
1. คําอาหารวํางส าหรับคณะกรรมการ

ด าเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 15 
คน มื้อละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ 

2. คําปูายไวนิล ขนาด 1.5 X 3.5 เมตร 

 
 
- 
 
- 

 
 

375 
 
- 

 
 
- 

 
1,000 

นายปิยชน  สินไชย 

กิจกรรมที่ 9 สํงเสริมความสามารถด๎านนาฏศิลป์ 
1. คําชุดการแสดงในงานตํางๆ 
2. คําอุปกรณ์แตํงหน๎า 
3. คําน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 

 

 
- 
- 
- 

 
- 

3,000 
2,000 

 
15,000 

- 
- 

นางสาววันดี  สิทธิการ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 10 การประกวดวงดนตรี Folksong 
1. คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดวงดนตรีจ านวน 3 คน คนละ 600 บาท 
2. คําเครื่องเสียง 
3. คําของรางวัล 
4. คําอาหารวํางส าหรับคณะกรรมการ

ด าเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 15 
คน มื้อละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ 

5. คําไวนิล ขนาด 1.5 X 3.5 เมตร 

 
 
1,800 

- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 

3,000 
5,000 

 
375 

 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

1,000 

นายปิยชน  สินไชย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,600 172,350 59,140  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการ
แขํงขันทักษะวิชาการในงานสานฝัน 

การข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการแขํงขัน 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการ
แขํงขันทักษะวิชาการ 

การข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการแขํงขัน 

ร๎อยละของนักเรียนที่สอบเข๎าศึกษาตํอใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

การทดสอบ รายงานผลการศึกษาตํอของนักเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ภายใน “รํมเมืองเกมส์” 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬาเครือขํายสถานศึกษาอันดามัน
เจริญวิทย์ 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับรางวัลจากการเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬากับหนํวยงานอ่ืนๆ 

การข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการแขํงขัน 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถด๎านดนตรีอยํางเต็มศักยภาพ 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมรํม
เมือง singing contest 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริม
ความสามารถด๎านนาฏศิลป์อยํางเต็มศักยภาพ 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการ
ประกวดวงดนตรี Folksong 

การเข๎ารํวมกิจกรรม รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาความรู๎และทักษะอยํางเต็มตามศักยภาพ สามารถน าความรู๎ความสามารถเข๎า

รํวมแขํงขันทางวิชาการในระดับตํางๆ การแขํงขันในด๎านดนตรี กีฬา และได๎เข๎าศึกษาตํอในสถาบันการศึกษาที่
สอดคล๎องกับความสามารถของผู๎เรียน ตลอดจนได๎มีโอกาสแสดงออกถึงความรู๎ความสามารถในรูปแบบและ
วิธีการตําง ๆ อยํางเต็มความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

โครงการ   การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นางถนอมสิน  ชัยชนะ        2. นางผํองใส  อั้นเต๎ง 

3. นายสมหมาย ทองแปูน   4. นางกนกพร ชํวยเกิด  
5. วําที่ร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 

งบประมาณท้ังสิ้น  9,800 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กลําวถึง
หลักการพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพรํองต๎องจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
และต๎องพัฒนาให๎เต็มศักยภาพ ด๎วยเหตุนี้ ครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดเรียนการสอน
เพ่ือที่จะพัฒนาและสํงเสริมให๎ถึงขีดความสามารถสูงสุด ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 ที่กลําวถึงสิทธิการศึกษาของคนพิการในการได๎รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขตามศักยภาพของ
แตํละบุคคล   
 จากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม มีทั้งหมด  จ านวน 31 คน  คิดเป็นร๎อยละ 6.90  
ซึ่งนักเรียนกลุํมนี้จะต๎องได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนต๎องจัดเพ่ือเติมเต็มศักยภาพการ
เรียนรู๎ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนรู๎ในห๎องเรียน  เพื่อให๎นักเรียนที่มีความสามารถได๎มีโอกาสแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง โดยทางโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพของแตํละบุคคลและดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางทั่วถึงในการจัดกิจกรรมตําง ๆ  
 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต๎องการ
พิเศษขึ้นในรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรํวมกับเด็กปกติ  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพสามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขตามศักยภาพของแตํละบุคคล และได๎เพ่ิมพูนประสบการณ์ใหมํๆ  
พร๎อมที่จะน าความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาตนเองและสังคมให๎เจริญยิ่งขึ้น  โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนใช๎สื่อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องและ

เหมาะสมกับผู๎เรียนรายบุคคล  
2.2  เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนที่มีความบกพรํองมีทักษะด๎านการอําน การเขียน และการคิดค านวณ   อยําง

เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 2.3  เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวมแกํผู๎ปกครอง 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย     
       3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนพิเศษเรียนรวม  จ านวน  31  คน 
 3.1.2  ผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวม  จ านวน 31  คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนพิเศษเรียนรวม ได๎รับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : 
Individual Education Program)  

 3.2.2 ผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวมได๎รับการอบรมสัมมนาให๎ความรู๎ ความเข๎าใจกับ
ผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคน เกี่ยวกับประเภทของนักเรียนเรียนรวม และสํงตํอนักเรียนพบ
แพทย์ 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  การคัดกรอง
และจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP 
:Individual Education 
Program)   

 

- ร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรํวมได๎รับการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education Program)   
- ร๎อยละครูผู๎สอนจัดการเรียนรํวมสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎เทคนิคการสอนทางการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต๎องการเด็ก
เป็นรายบุคคลในระดับดี 

ร๎อยละ 90 
 
 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
สัมมนาให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ
กับผู๎ปกครองของนักเรียน
พิเศษเรียนรวมทุกคน 
เกี่ยวกับประเภทของนักเรียน
เรียนรวม และสํงตํอพบ
แพทย์ 

 
 

- ร๎อยละของผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรํวม
ได๎รับการอบรมสัมมนาอยํางทั่วถึง 
- ร๎อยละของผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรํวม
ทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับนักเรียนรํวม ใน
ระดับดี 
- ร๎อยละครูผู๎สอนสามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแตํละคนระดับดี 
- ร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรํวมคัดกรองใหมํ
ได๎พบแพทย์ 

ร๎อยละ 90 
 

ร๎อยละ 90 
 
 

ร๎อยละ 100 
 
 
 

ร๎อยละ 100 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1  การคัดกรอง
และจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP : Individual 
Education Program)   

            

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรม
สัมมนาให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจกับผู๎ปกครองของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมทุก
คน เกี่ยวกับประเภทของ
นักเรียนเรียนรวม และสํง
ตํอพบแพทย์ 

            

 

6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  9,800  บาท  (ถัวจํายทุกรายการ) 
                               งบอุดหนุน                               9,800  บาท 
                               งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน         -    บาท 
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1. การคัดกรองและจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP : Individual Education 
Program)  

1. คําถํายเอกสาร แผน IEP จ านวน 
35 คน (35x20 แผํน/ชุด=700)      
ถําย 3 ชุด/คน (700x3=2,100แผํน) 
ราคาแผํนละ 1 บาท 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

2,100 

 
 
 
 

 
 
- 

นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
วําที่ ร.ต.จักรพันธ์ ทองเอียด 
ครูประจ าชั้น 

กิจกรรมที่ 2. จัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครองของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคน เกี่ยวกับ
ประเภทของนักเรียนเรียนรวม และส่ง
ต่อพบแพทย์ 

1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 
คน เวลา 3 ชั่วโมง(ชั่วโมงละ 600 บาท)
จ านวน 1 วัน (600x3=1,800 บาท) 

2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะ

 
 
 
 

 
1,800 

 
 

- 
 

 
 
 
 

 
     - 
 

 
750 

 

 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
วําที่ ร.ต.จักรพันธ์ ทองเอียด 
ครูประจ าชั้น 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

วิทยากร  จ านวน  30  คน   จ านวน  1 
มื้อ มื้อละ 25 บาท (30x25=750) 
 (คณะกรรมการด าเนินงานและคณะ
วิทยากร จ านวน 5 คน ผู๎ปกครอง
นักเรียน จ านวน 25 คน) 

3. คําถํายเอกสารประกอบ จ านวน 
30 ชุด ชุดละ 10 บาท (30x10=300 
บาท) 

4. คําพาหนะน านักเรียนไปพบแพทย์
นักเรียนไปโรงพยาบาลตรัง ระยะทาง 
55.7 กิโลเมตร (55.7x4=223) จ านวน 
10 คน (10x223=2,230 บาท) นักเรียน
ไปคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลตรัง 
หน๎าบ.ข.ส.ตรัง ระยะทาง 65.4กิโลเมตร 
(65.4x4=262)  
จ านวน 10 คน (10x262=2,620 บาท) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

4,850 
 

 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
- 

รวมงบประมาณ 1,800 8,000 0  
 

7.การประเมินผล 
 

8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถเรียนรํวมกับนักเรียนปกติได๎อยํางมีความสุข สามารถเรียนรู๎และได๎รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ และรํวมสร๎างผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรํวมได๎รับ
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(IEP : Individual Education Program)   

- แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล   

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกผลการเรียน, 
  แบบบันทึกผลการพัฒนา 

- ร๎อยละของผู๎ปกครองของนักเรียนพิเศษ
เรียนรํวมได๎รับการอบรมสัมมนาอยํางท่ัวถึง 
และร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรํวมคัด
กรองใหมํได๎พบแพทย์  

- การเข๎ารํวมการอบรม 
- แบบคัดกรอง 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกผลการพัฒนา 
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โครงการ   พัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎  
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน   
สนองกลยุทธ์สพป.  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์    
  2.นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
  3. วําที่ร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
  4.นางสาวนิภาพร ไชยชนะ  
  5.นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
งบประมาณท้ังสิ้น  30,850 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศไปสูํความเจริญในทุกด๎าน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให๎
ความส าคัญในการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา  ก าหนดนโยบายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการโดย
รัฐบาลปัจจุบันถือวํา การจัดการศึกษาต๎องน าไปสูํการยกระดับคุณภาพอยํางเป็นรูปธรรม  นักเรียนต๎องได๎รับ
การศึกษาอยํางมีคุณภาพและมีความสุขกับการเรียนอยํางแท๎จริง  พร๎อมกับพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะที่
สอดคล๎องตามบริบทสังคมศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความรู๎  ความสามารถ  ในการอํานเขียน  รู๎จักแก๎ปัญหา   
มีศักยภาพในการสื่อสาร รู๎จักคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งนับวําเป็นหนํวยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายส าคัญให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสาร
ได๎ เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป 
 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง พบวํานักเรียนบางสํวนมีปัญหาด๎านการอําน การเขียน ซึ่งสํงผลตํอการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาทักษะการอํานออก  และเขียนได๎อยําง
ตํอเนื่อง เพ่ือแก๎ปัญหาการอํานไมํออก เขียนไมํถูกต๎อง และพัฒนาทักษะการเรียนภาษาไทยให๎นักเรียนในทุก
ระดับชั้น และเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดพัฒนาการในการอําน การเขียนอยํางยั่งยืน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู๎กลุํมสาระภาษาไทยและกลุํมสาระอ่ืนๆ  
 2.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให๎สูงขึ้น 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
      3.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 396 คน 
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         3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะการอําน การคิด การเขียน จากการฝึกฝนผํานเรื่องราวประสบการณ์

สถานการณ์จริงในชีวิต และสามารถใช๎การอํานเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎  
3.2.2 ครูมีการพัฒนาสื่อการอําน การคิด การเขียนตามสมรรถภาพของนักเรียนตามสภาพปัญหา 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 คลินิกภาษา ร๎อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอํานและ

การเขียน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
ร๎อยละ 30 

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมเติมความรู๎ ร๎อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 

ร๎อยละ 2 

กิจกรรมที่ 3 คํายสร๎างสรรค์การอํานเขียน นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมการ
อํานการเขียน 

ระดับดีมาก 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 คลินิกภาษา             

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริม
เติมความรู๎ 

            

กิจกรรมที่ 3 คําย
สร๎างสรรค์การอํานเขียน 

            

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  30,850  บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                             30,850  บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน          -   บาท 

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 คลินิกภาษา 
  1. คําถํายเอกสารแบบฝึกทักษะ  
บัตรค า และแบบทดสอบ  
   - ชํวงชั้นที่ 1 จ านวน   2,000 บาท 
   - ชํวงชั้นที่ 2 จ านวน   1,000 บาท 
   - ชํวงชั้นที่ 3 จ านวน   1,000 บาท 

 
- 

 
4,000 

 
- 

นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
วําที่ร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
นางสาวนิภาพร ไชยชนะ 
นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมเติมความรู๎ 
1. คําถํายเอกสารแบบฝึกทักษะแนว

ข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์/การอําน 
 

 
- 

 
4,000 

 
- 

นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
วําที่ร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด.
นางสาวนิภาพร ไชยชนะ 
นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 ค่ายสร้างสรรค์การอ่าน
เขียน 
   1. จ านวนนักเรียน ป.1-6 จ านวน 
50 คน  
     - คําอาหารวํางนักเรียน จ านวน 
50 คน  2 มื้อ มื้อละ 25X2  เป็นเงิน 
2,500 บาท 
    - คําอาหารวํางวิทยากรและ
คณะกรรมการด าเนิน จ านวน 10 คน 
2 มื้อ มื้อละ 25X2 เป็นเงิน 500 บาท  
  - . คําอาหารกลางวันนักเรียน 
จ านวน 50 คน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
    - คําอาหารกลางวันวิทยาการและ
คณะด าเนินงาน จ านวน 10 คน 1 มื้อ 
มื้อละ 50 บาท จ านวนเงิน500บาท 
    2. คําจ๎างท าปูายไวนิล 1 แผํน  
 ขนาด 2 x 1.5 ม. จ านวนเงิน 450 
บาท 
      3. คําถํายเอกสาร 50 เลํม เลํมละ 
20 บาท จ านวนเงิน 1,000 บาท 
    4. คําจ๎างวิทยากรจ านวน 4 คน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง
จ านวนเงิน 14,400 บาท 
5. คําวัสดุ อุปกรณ์ เชํน กระดาษ 
ดินสอ ดินสอสี ยางลบ ไม๎บรรทัด 
จ านวน 1,000บาท 

20,400 1,450 
 
 
 

1,000 1.นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์ 
2.นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
3. วําที่ร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
4.นางสาวนิภาพร ไชยชนะ 
5.นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้
 

 

รวมงบประมาณ 20,400 9,450 1,000  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอํานและการเขียน  
ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
- ร๎อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 
- นักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมการอําน 
การเขียน 

-  การทดสอบ 
 
-  การทดสอบ 
 
- การประเมินผล 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียนอยํางยั่งยืน มีนิสัยรักการอําน สํงผลให๎สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ สูงขึ้น และสามารถน าความสามารถไปประยุกต์ใช๎ในการศึกษา  ค๎นคว๎า 
และใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป. ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ            โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวลดาวรรณ  ชํวยเรอืง 
   2. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
   3. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  
งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข และ
หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง
ได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 ตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได๎ระบุไว๎วํา เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได๎รับ
การอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได๎รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ เด็กกับผู๎สอน เด็กกับผู๎เลี้ยงดูหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
กับการอบรมเลี้ยงดูการพัฒนา และให๎การศึกษาแกํเด็กปฐมวัยเพ่ือให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ
ขั้นตอนของพัฒนาการทุกด๎านอยํางเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ  
 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม และจากการประเมินพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยประจ าปีการศึกษาที่ผํานมา  
พบวําสถานศึกษา ต๎องพัฒนานิสัยรักการอําน การศึกษาค๎นคว๎า ครูควรจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น และตั้ง
ค าถามหรือสร๎างความเข๎าใจสิ่งตําง ๆ รอบตัว เด็กควรได๎รับการฝึกฝน ดูแล ด๎านอนามัย สุขนิสัยที่ดี  ด๎านวินัย 
คุณธรรมพื้นฐาน ด๎านครูต๎องพัฒนาการใช๎สื่อ เทคนิคการจัดกิจกรรมอยํางหลากหลาย สภาพแวดล๎อมต๎องเอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ และปลอดภัยถูกสุขลักษณะ สถานศึกษาต๎องดึงชุมชนเข๎าให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในรูปแบบเครือขําย
มากขึ้นจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู๎ให๎กับเด็กอยํางทั่วถึง 

 2.2 เพ่ือจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
2.3 เพ่ือให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน เต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย และมีความพร๎อมส าหรับการ

เรียนในระดับตํอไป 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
        3.1 เชิงปริมาณ 
 เด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง  จ านวน 53 คน  
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เด็กปฐมวัยได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
อยํางเต็มศักยภาพ 

   3.2.2 เด็กปฐมวัยได๎รับการจัดการเรียนรู๎ให๎สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อม
ส าหรับการเรียนในระดับชั้นตํอไป 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 หนูน๎อยวัยในใสํใจสุขภาพ ร๎อยละของเด็กมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะปฐมวัย ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
ระดับดี 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3 รํวมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ร๎อยละของเด็กสามารถปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได๎ถูกต๎อง 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที ่4 หนูน๎อยพอเพียง ร๎อยละของเด็กรู๎จักการออมและการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได๎ดี 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 5  หนูน๎อยรักษ์สิ่งแวดล๎อม ร๎อยละของเด็กสามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลสิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรได๎ดี 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 6 บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
ประเทศไทย 

ร๎อยละของเด็กสามารถใช๎อุปกรณ์และท า
การทดลองกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อยได๎ดี 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 7 มุมโปรดของหนู ร๎อยละของเด็กสามารถเลํนและปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี 

ร๎อยละ 90 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมที่ 1 หนูน๎อยวัย
ในใสํใจสุขภาพ 

            

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ทักษะปฐมวัย 

            

กิจกรรมที่ 3 รํวมสืบสาน 
อนุรักษ์ ประเพณีท๎องถิ่น 

            

กิจกรรมที่ 4 หนูน๎อย
พอเพียง 

            

กิจกรรมที่ 5หนูน๎อยรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

            

กิจกรรมที่ 6บ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย
ประเทศไทย 

            

กิจกรรมที่ 7 มุมโปรด
ของหนู 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  40,000 บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
                         งบอุดหนุน                            40,000  บาท 
                         งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน        -   บาท 

 

 
กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 หนูน้อยวัยในใส่ใจ
สุขภาพ 
   1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ
อนามัย 
   2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาอนุบาล 

- - 7,000 นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะปฐมวัย 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดประสบการณ์

การเรียนรู๎ 
   2. จัดท า/ถํายเอกสารแบบฝึกทักษะ
ตามระดับชั้น 

 
- 
 
- 

 
- 
 

7,800 

2,700 
 

นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 



94 
 

 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีท้องถิ่น 
   1. คําตอบแทนวิทยากรการท าขนม 
จ านวน 3 คน 
   2. คําวัสดุ อุปกรณ์การท าขนม 

 
 

1,800 
 
- 

- 

 
 
- 

 
1,000 

นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

กิจกรรมที่ 4 หนูน้อยพอเพียง 
  1. ปลูกพืชผักสวนครัว 
  2. เด็กออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 

- - 300 นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

กิจกรรมที่ 5 หนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  1. เด็กรู๎จักการทิ้งขยะและการคัดแยก
ขยะแตํละประเภท 

- - 500 
นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

กิจกรรมที่ 6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการท าการ
ทดลอง 

- - 2,000 

นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

กิจกรรมที่ 7 มุมโปรดของหนู 
1. จัดซื้อหนังสือนิทาน/ชุดเสริม

ทักษะมุมประสบการณ์ตํางๆภายใน
ห๎องเรียน 

- - 16,900 

นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์ 
นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 

รวมงบประมาณ 1,800 7,800 30,400  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
ร๎อยละของเด็กสามารถใช๎สื่อ/วัสดุอุปกรณ์เสริม
พัฒนาการเกิดการเรียนรู๎ตามวัย 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกการสังเกต 

ร๎อยละของเด็กสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย
และมีความสุขตามความสนใจของตนเอง  

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบบันทึกการสังเกต 

ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านเหมาะสม
ตามวัย พร๎อมที่เรียนในระดับชั้นตํอไป 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 - การประเมินพัฒนาการ 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมินพัฒนาการ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการ ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอยูํในระดับ

ดีเหมาะสมตามวัยบรรลุเปูาหมายของโรงเรียนและผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์สพป. ข๎อที่  3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข๎อที่  3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี ้   2.นางสาวปริชญา  นะนุํน  

3. นางปัทมา  ขาวเผือก   4. นางผํองใส  อั้นเต๎ง   
5. นางพิมพ์พร  คงประสม  6. นางรสสุคนธ์  โยธา   
7. นายสมหมาย  ทองแปูน  8. นายวัชระ  เจนภักดีกุล  
9. นางมีนา  ทองประดับ     

งบประมาณท้ังสิ้น 203,050บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ก าหนดให๎มีการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษให๎
สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล อีกทั้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมด๎านทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร เพ่ือเตรียมผู๎เรียนให๎พร๎อมเข๎าสูํการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 อันได๎แกํทักษะการเรียนรู๎และ
นวัตกรรมทักษะด๎านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีทักษะการท างานทักษะชีวิตที่ใช๎ได๎จริง ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถ
เรียนรู๎และปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา   
 จากการประเมินผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระ ปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุํมสาระการเรียนรู๎ในระดับชั้นเรียนไมํเป็นไป
ตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนดไว๎คือ ต่ าวําร๎อยละ 70  ผลเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 หลายกลุํมสาระการเรียนรู๎ไมํเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว๎และสํวน
ใหญํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานชาติ(ร๎อยละ 50) 

เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลการทดสอบความสามารถและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โรงเรียนจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 2.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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 2.4 เพ่ือพัฒนาระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.5 เพ่ือพัฒนาระดับผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานและการเขียน (RT) ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
 3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 398 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

   3.2.2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
   3.2.3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
   3.2.4 ผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานและการเขียน (RT) เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
   3.2.5 นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามทักษะตามความสนใจและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ตํอเติมเสริมปัญญา ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ร๎อยละ 70 

กิจกรรมที่ 2 คํายพิชิตโอเน็ต ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net)เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 

ร๎อยละ 3 

กิจกรรมที่ 3 คํายอํานเขียนเรียนสัญจร  
 

นักเรียนมีคะแนนการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแตํ 
ร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

ร๎อยละ 30 
 
 

นักเรียนมีคะแนนการประเมินความสามารถการ
อําน (RT) ตั้งแตํร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

ร๎อยละ65 

กิจกรรมที่ 4  หนึ่งวิชาหนึ่งนวัตกรรม ร๎อยละของครูที่พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู๎เรียน 

ร๎อยละ 90 

กิจกรรมที่ 5  หนึ่งชุมนุมหนึ่งอาชีพ ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานการประเมิน 
กิจกรรมชุมนุม 

ร๎อยละ90 

กิจกรรม 6  คํายแรมคืนลูกเสือและ
เนตรนารี 

ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมคํายแรมคืน
ลูกเสือและเนตรนารี 

ร๎อยละ90 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1ตํอเติมเสริม
ปัญญา 

            

กิจกรรมที่ 2คํายพิชิตโอเน็ต             

กิจกรรมที่ 3คํายอํานเขียน
เรียนสัญจร NT,RT 

            

กิจกรรมที่ 4หนึ่งวิชาหนึ่ง
นวัตกรรม 

            

กิจกรรมที่ 5หนึ่งชุมนุมหนึ่ง
อาชีพ 

            

กิจกรรม 6  คํายแรมคืน
ลูกเสือและเนตรนารี 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  203,050  บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                            37,700   บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 165,350   บาท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่  1 ต่อเติมเสริมปัญญา 
1. คําถํายเอกสารประกอบกิจกรรมเลํม

ละ 15 บาท จ านวน 400 เลํม 
2. คําถํายเอกสารใบความรู๎/ใบงาน 
3. คําปูายไวนิลขนาด 2x5 เมตร 
4. คําวัสดุจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

- วัสดุอุปกรณ์ตกแตํงสถานที่ 
- กระดาษส าหรับท าเกียรติบัตร 
- ของรางวัล 
- อุปกรณ์ส าหรับการแสดง 
- อุปกรณ์ส าหรับจัดบอร์ด

นิทรรศการ 
- กระดาษส าหรับการประกวด

แขํงขัน 

 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 

 
 

6,000 
1,000 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 

 
 
- 
- 

1,500 
 

5,000 
1,000 
6,000 
1,500 
3,000 

 
700 

นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
นางผํองใส อ้ันเต๎ง 
นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางรสสุคนธ์  โยธา 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางมีนา  ทองประดับ 
 

กิจกรรมที่ 2  ค่ายพิชิต O-NET 
1. คําตอบแทนวิทยากร 4 กลุํมสาระ

การเรียนรู๎ จ านวน 4 คน ชั่วโมงละ 600 
บาท คนละ 6 ชั่วโมง/วัน จ านวน2 วัน คิด
เป็น 3,600 บาทตํอคน (7,200x4)เป็นเงิน 

 
 
 
 

28,800 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางมีนา  ทองประดับ 
นางสาวปริชญา  นะนุํน 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

2. คําอาหารกลางวันผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ทั้งหมด  120  คน/ละ  50  บาทตํอวัน  
จ านวน  2  วัน  เป็นเงิน 

3. คําอาหารวําง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ทั้งหมด 120  คน/ละ  25  บาทตํอมื้อ/  
จ านวน  2  มื้อ/วัน  จ านวน  2  วัน  เป็นเงิน 
   (นักเรียน จ านวน 104 คน คณะกรรมการ
ด าเนินงานและวิทยากร จ านวน 16 คน)  

4. คําถํายเอกสารจ านวน 140 เลํม 
เลํมละ 50 บาท 

5. คําปูายไวนิลขนาด 1.5x2 ม. 
6. คําจ๎างเหมารถเพ่ือน านักเรียนไป

สอบO-NETณ โรงเรียนหาดปากเมง วันละ 
3,000 บาทจ านวน 2 วัน  เปน็เงิน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

12,000 
 

 
12,000 

 
 
 
 

5,200 
 
- 
 
 

6,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

450 
 
 
- 

กิจกรรม 3  หนึ่งวิชาหนึ่งนวัตกรรม 
1. คําจัดท าเอกสารนวัตกรรม 8 กลุํม

สาระการเรียนรู๎/ กลุํมสาระการเรียนรู๎ละ 
1,500 บาท  เป็นเงิน 

 
 
 
- 

 
 
 

12,000 

 
 

 
- 

นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
นางสาวปริชญา  นะนุํน 

กิจกรรม 4  หนึ่งชุมนุมหนึ่งอาชีพ 
1. คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

ชุมนุม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

นายปิยชน  สินไชย 

กิจกรรมที่ 5  ค่ายอ่านเขียนเรียนสัญจร 
1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 8 คน 

คนละ  6 ชั่วโมง/วัน จ านวน 1 วัน  คิดเป็น 
3,600 บาทตํอคน (3,600x8)เป็นเงิน 

2. คําอาหารกลางวันผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ทั้งหมด  80  คน/ละ  50  บาทตํอวัน จ านวน  
1  วัน  เป็นเงิน 

3. คําอาหารวําง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ทั้งหมด 80  คน/ละ 25 บาทตํอมื้อ จ านวน  
2  มื้อตํอวัน  จ านวน  1  วัน  เป็นเงิน 
(นักเรียน จ านวน 64 คน คณะกรรมการ
ด าเนินงานและวิทยากร จ านวน 16 คน)  

4. คําเอกสาร   จ านวน 64 เลํม   
เลํมละ 50 บาทเป็นเงิน 

5. คําปูายไวนิล  ขนาด 2×1.5 เมตร 
 

 
 

 
28,800 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

 
 

- 
 

 
 
 

4,000 
 
 

4,000 
 

 
 

3,200 
 
- 

 

 
 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

450 

นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้ 
นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
นางสาวจิรายุ  มีแก๎ว 
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ ์
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรม 6  ค่ายลูกเสือและเนตรนาร ี
1. คํายลูกเสือและเนตรนารีส ารอง 

นักเรียนจ านวน 97 คน คนละ 50 บาท 
2. คํายลูกเสือและเนตรนารีสามัญ 

นักเรียนจ านวน 132 คน คนละ 100 บาท 
3. คํายลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุํน

ใหญํ นักเรียนจ านวน 162 คน  
คนละ 200 บาท 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

4,850 
 

13,200 
 

32,400 

 
 
- 

 
- 
 
- 

นางรสสุคนธ์  โยธา 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางมีนา  ทองประดับ 
 

รวมงบประมาณ 57,600 115,850 29,600  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net)เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนมีคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (NT)ตั้งแตํร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนมีคะแนนการประเมินความสามารถการอําน (RT)ตั้งแตํ
ร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร๎อยละของครูที่พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของผู๎เรียน 

นิเทศ แบบนิเทศ 

ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานการประเมินกิจกรรมชุมนุม สังเกต/ทดสอบ แบบสังเกต/
แบบทดสอบ 

ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมคํายแรมคืนลูกเสือและ 
เนตรนารี 

สังเกต/ประเมิน แบบสังเกต/ 
แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระ

การเรียนรู๎ ผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานและการเขียน (RT)  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของนักเรียนระดับชาติ (NT) และผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นไปมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนก าหนด และผํานเกณฑ์มาตรฐานชาติที่ก าหนดไว๎ อีกทั้งสามารถน าความรู๎และทักษะไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียน การเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้น การท างาน และการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 
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โครงการ  สํงเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ 
แผนงาน  พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ       กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นายวัชระ เจนภักดีกุล   
    2. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ 

3. นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ  
 4. นางกนกพร ชํวยเกิด 

5. นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์  
 6. นางสาวสุธิดา รองเมือง 

งบประมาณท้ังสิ้น                 61,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ             1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ หมวด 9 มาตรา 65 ให๎มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด๎านผู๎ผลิต และ
ผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ มาตรา 66 ผู๎เรียนมีสิทธิได๎รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได๎ เพ่ือให๎มีความรู๎และทักษะเพียงพอที่จะใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตนั้น 

 ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนดให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียน
เป็นส าคัญ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด๎าน คือด๎านความรู๎ ด๎านทักษะกระบวนการ และด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองและบรรลุเปูาหมายการเรียนรู๎ทั้ง 3 
ด๎านอยํางเต็มศักยภาพนั้นจ าเป็นต๎องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียนและลักษณะเนื้อหา
หรือกิจกรรมนั้นๆ ด๎วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
และบรรลุเปูาหมายการเรียนรู๎ในเวลาอันรวดเร็ว 

 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองได๎เล็งเห็นความส าคัญของการใช๎สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จึงมีการสํงเสริมให๎ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เ พ่ือให๎ครู
สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎
ศึกษาผํานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยํางหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาการเรียนรู๎ผํานสื่อ/นวัตกรรมในห๎องเรียน 
  2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการใช๎สื่อเทคโนโลยี ที่มีความหลากหลาย 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง จ านวน 449 คน 

   3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนได๎ใช๎สื่อการเรียนและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 สํงเสริม
การสร๎างสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

            

กิจกรรมที่ 2 สํงเสริม
การใช๎สื่อ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  61,000  บาท  (ถัวจํายทุกรายการ) 
                     งบอุดหนุน                                61,000    บาท 
                     งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน             -     บาท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
  -. วัสดุอุปกรณ์ท าสื่อ ปูายนิเทศ ห๎องละ 
1,000 บาท ทั้งหมด 21 ห๎อง เป็นเงิน 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

21,000 
 

นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 -  อุปกรณ์เทคโนโลยีตํางๆ 40,000 บาท 

 
- 

 
- 

 
40,000 

นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 61,000  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 สํงเสริมการสร๎างสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

- ร๎อยละของนักเรียนได๎เรียนรู๎ผํานสื่อ/
นวัตกรรมในห๎องเรียน 

ร๎อยละ 100 
 

กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการใช๎สื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

- ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 

ร๎อยละ 100 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร๎อยละของนักเรียนได๎เรียนรู๎ผํานสื่อ/นวัตกรรมในห๎องเรียน การบันทึก แบบบันทึก 

2.ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การบันทึก แบบบันทึก 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู๎เพ่ือพัฒนาความรู๎และพัฒนาตนเอง
ได๎อยํางเหมาะสมตามชํวงวัย  
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โครงการ   คํายพัฒนาอัจฉริยภาพ 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นางพิมพ์พร  คงประสม 
    2. นางสาวกรุณา ธีระอรรถจารี 
                              3. หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ 
งบประมาณท้ังสิ้น  163,690  บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว

และเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  สํงผลให๎การด ารงชีวิตของทุกๆ คน  มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยูํตลอดเวลา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ(ฉบับ4) พ.ศ.2562  มาตรา 22 ระบุวําการ
จัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา  ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตัวเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  มาตรา 23  ระบุวําการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความส าคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตํละระดับการศึกษาในเรื่องตํอไปนี้ (1) ความรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม ได๎แกํ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู๎ความเข๎าใจและประสบการณ์  เรื่องการ
จัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู๎ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญา
(4) ความรู๎ และทักษะด๎านคณิตศาสตร์ และด๎านภาษา เน๎นการใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎อง (5) ความรู๎ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
 การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต๎องสร๎างสรรค์เด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบันในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็นอยํางยิ่ง  ที่จะต๎องจัดกิจกรรมสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการ และมีศักยภาพในด๎านกิจกรรมวิชาการ กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งตํางๆ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎เด็กและเยาวชนเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองตระหนักถึงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด และแก๎ปัญหา  ตลอดจนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งได๎เรียนรู๎
ผํานประสบการณ์ตรงรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในและนอกสถานที่  จึงจัดให๎มีโครงการคํายพัฒนาอัจฉริยภาพนี้ขึ้นมา 
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2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะการเรียนรู๎จากกิจกรรมบูรณการการเรียนรู๎ของแตํละกลุํม

สาระการเรียนรู๎ 
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค๎นพบความสนใจ ความถนัด พัฒนา

ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวให๎เหมาะสมกับตนเอง  

 3.  กลุ่มเป้าหมาย     
        3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคํายอํานเขียนสร๎างสรรค์งานวรรณศิลป์ จ านวน 90 คน 
 3.1.2 นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคําย Math Camp  จ านวน 100 คน 
 3.1.3  นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคําย  R.M. Science Camp  จ านวน 90 คน 
 3.1.4  นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคําย  Check in ถิ่นตรัง  จ านวน 40 คน 
 3.1.5  นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคํายกีฬา  จ านวน 30 คน 
 3.1.6 นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคํายพัฒนาทักษะดนตรีสากล   จ านวน  22 คน 
 3.1.7 นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคํายสํงเสริม สืบสาน นาฏศิลป์ไทย  จ านวน 33 คน 
 3.1.8 นักเรียนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการคํายทักษะอาชีพ จ านวน 170 คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมโครงการคํายพัฒนาอัจฉริยภาพ มีความรู๎และทักษะการเรียนรู๎จากกิจกรรม
บูรณการการเรียนรู๎ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 คํายอํานเขียนสร๎างสรรค์งานวรรณศิลป์ ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได๎

เข๎ารํวมกิจกรรมคํายพัฒนา
อัจฉริยภาพ  

ร๎อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2  Math Camp 
กิจกรรมที่ 3  R.M. Science Camp 
กิจกรรมที่ 4  Check in ถิ่นตรัง 
กิจกรรมที่ 5   คํายกีฬา 
กิจกรรมที่ 6 คํายพัฒนาทักษะดนตรีสากล 
กิจกรรมที่ 7  คํายสํงเสริม สืบสาน นาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ 8  คํายทักษะอาชีพ 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 คํายอํานเขียน
สร๎างสรรค์งานวรรณศิลป์ 

            

กิจกรรมที่ 4 Math Camp             

กิจกรรมที่ 2 R.M. Science 
Camp 

            

กิจกรรมที่ 3 Check in  
ถิ่นตรัง 

            

กิจกรรมที่ 5คํายกีฬา             

กิจกรรมที่ 6 คํายพัฒนา
ทักษะดนตรีสากล 

            

กิจกรรมที ่7 คํายสํงเสริม 
สืบสาน นาฏศิลป์ไทย 

            

กิจกรรมที่ 8 คํายทักษะ
อาชีพ 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้    163,690  บาท   (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                                    -        บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   163,690   บาท 

 

 
กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายอ่านเขียนสร้างสรรค์งาน
วรรณศิลป ์
   1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 8 คน คนละ 
6 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  
   2. คําอาหารกลางวัน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 115 คน  คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
   3. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน 115 คน  คนละ 25 บาทตํอ
มื้อ  จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 
 (คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรจ านวน 
25 คน, นักเรียนชั้นป.1- ม.3  จ านวน 90 คน) 
   4.  คําท าปูายไวนิล   ขนาด 1.5 x 2 เมตร 

 
 

28,800 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
 
- 
 
 

5,750 
 

 
 

5,750 
 

- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
450 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 
 

กิจกรรมที่ 2  Math Camp  
   1.  คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน คนละ 
4 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 

 
 

7,200 

 
 
- 

 
 
- 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน 110 คน  คนละ 25 บาทตํอ
มื้อ  จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 
   3. คําอาหารกลางวัน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 110 คน  คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
 (คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรจ านวน 
10 คน,นักเรียนชั้นป.1- ม.3  จ านวน 100 คน 
   4.  คํากระดาษการ์ดหอมกรอบทอง 2 แพ็ค 
แพ็คละ 285 บาท เป็นเงิน  
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- 
 
 
 
- 
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5,500 

 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 
 

570 

กิจกรรมที่ 3 R.M. Science Camp 
   1.  คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน คนละ 
6 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน 98 คน  มื้อละ 25 บาท
จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 
   3. คําอาหารกลางวัน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 98 คน  คนละ 50 บาท เป็นเงิน
(คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร จ านวน 
8 คน, นักเรียน ชั้นป.1- ม.3 จ านวน 90 คน 
  4.  คําท าปูายไวนิล  ขนาด2x2 เมตร 
  5. คําถํายเอกสารประกอบ  จ านวน 180 แผํน  
แผํนละ 1 บาท เป็นเงิน 

 
 10,800 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 

4,900 
 

4,900 
 
 
 
- 

180 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 

600 
- 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

กิจกรรมที่ 4 Check in ถิ่นตรัง 
   1.  คําตอบแทนวิทยากร 2 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 
600 บาท  เป็นเงิน 
   2.  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 40 คน  มื้อละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ  
  3.  คําอาหารกลางวัน  ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 40 
คน  คนละ ๕๐ บาท  เป็นเงิน 
(นักเรียนชั้นป.4- ม.3 จ านวน 40 คน) 
  4.  คํารถบัสพัดลม 
  5.  คําจัดท าเอกสาร 
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- 
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2,000 
 

7,500 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

200 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 5  ค่ายกีฬา 
  1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน คนละ 
3  ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 
   
 

 
 

3,600 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน 33  คน  มื้อละ 25 บาท
จ านวน  2  มื้อ  เป็นเงิน 
  3. คําอาหารกลางวัน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 33  คน คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 50 บาท 
เป็นเงิน  
 (คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรจ านวน 
3 คน,นักเรียน จ านวน 30 คน) 
  4. คําใช๎สถานที่ 
  5. คําท าปูายไวนิล  ขนาด 2x2 เมตร 
  6. คํากระดาษท าเกียรติบัตร 1 แพ็ค 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
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- 

- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
600 
120 

กิจกรรมที่ 6 ค่ายพัฒนาทักษะดนตรีสากล 
1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน  1 คน   

6 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 
     2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน 30 คน  คนละ 25 บาท  
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 

3. คําอาหารกลางวัน  ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 30 คน  คนละ  50  บาท  เป็นเงิน   
(คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร  จ านวน 
8 คน,นักเรียน จ านวน 22 คน) 
    4.  คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในงานประดิษฐ์ 
    5.  คําท าปูายไวนิล  ขนาด 3.3x2  เมตร 
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10,000 
990 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 7 ค่ายส่งเสริม สืบสาน  
นาฏศิลป์ไทย 
    1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน   1 คน 6 
ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 
    2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  จ านวน  35 คน คนละ 25 บาท
จ านวน  2 มื้อ  เป็นเงิน 
    3. คําอาหารกลางวัน  ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน  35 คน  คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
(คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรจ านวน 
35 คน,นักเรียน จ านวน 30 คน 
   4. คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในงานประดิษฐ์ 
   5. คําจ๎างท าปูายไวนิล ขนาด 3.3 x 2เมตร 
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10,000 
990 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 8 ค่ายทักษะอาชีพ 
   1. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน  2 คน คนละ 
2 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงิน 
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม จ านวน  170  คน  คนละ 25 บาท
จ านวน 2 มื้อ   เป็นเงิน 
    4.  คําอาหารกลางวัน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
จ านวน 115 คน  คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
   5. คําท าปูายไวนิล ขนาด 3.3 x 2 เมตร 
   6.  คําอุปกรณ์ตํางๆ 
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8,100 
 

8,100 
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- 
 

- 
 

990 
5,000 

ครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 61,200 71,800 30,690  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมโครงการคํายพัฒนา
อัจฉริยภาพมีความพึงพอใจร๎อยละ 80 

 

ความพึงพอใจในการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองมีความรู๎และทักษะการเรียนรู๎จากกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ การท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
การอยูํรํวมกันในสังคมกับผู๎อ่ืนได๎ 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุมํงาน ที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี          2. นางสาววันดี  สิทธิการ  

3. นางพิมพ์พร  คงประสม     4. นางรสสุคนธ์  โยธา  
  5. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   6.นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน  

7. นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
งบประมาณท้ังสิ้น  134,180 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 52  ให๎กระทรวงสํงเสริมให๎มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
ก ากับและประสานให๎สถาบันที่ท าหน๎าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความ
พร๎อมและมีความเข๎มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมํและการพัฒนาบุคลากรประจ าการอยํางตํอเนื่อง รัฐพึง
จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเพียงพอ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (3) (5) ให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู๎บังคับบัญชาของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สํงเสริมสนับสนุน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรา 95 
ให๎ผู๎บังคับบัญชามีหน๎าที่เสริมสร๎างและพัฒนาให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชามีวินัยปูองกันมิให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแกํผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีมีมูลที่ควรกลําวหาวํากระท าผิดวินัย  
การเสริมสร๎างและพัฒนาให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชามีวินัย  ให๎กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี การ
ฝึกอบรม การสร๎างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ  หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร๎างและพัฒนาเจตคติ  
จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาให๎เป็นไปในทางที่มีวินัย การปูองกันมิให๎ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัยให๎กระท าโดยการเอาใจใสํสังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจกํอให๎เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่อง
อันอยูํในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควรแกํกรณีได๎ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู๎ที่ให๎การสํงเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต๎องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีการแสวงหาความรู๎และ
เทคนิควิธีการใหมํ ๆ อีกทั้งต๎องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ตํ าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษาเตรียมความพร๎อมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎
ดีขึ้นกวําเดิม  และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู๎เรียนให๎
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 
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 โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองได๎เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ ให๎มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 และ
สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจึงได๎จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.3เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ในการท างานซึ่งจะเป็น
ผลดีตํอองค์กร 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
   ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง จ านวน 30 คน 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
    ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง  

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใน
วิชาชีพ 

  1. ประชุมท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาในวิชาชีพ 
  3. สรุปองค์ความรู๎ 

- ร๎อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารับการอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใน
วิชาชีพ 

ร๎อยละ 90 

 

กิจกรรมที่ 2  สํงเสริมวินัยคณุธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1. เผยแพรํตัวอยํางการกระท าผิดทางเว็บไซต์ 
 2. เผยแพรํบทความการเสริมสร๎างวินัยข๎าราชการ 
ทางเว็บไซต์ 
   3. จัดท าท าเนียบผู๎บริหารและครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 
  4. จัดท าบันทึกข๎อตกลง/แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการและบุคลากรทางศึกษา 

- ร๎อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับการสํงเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร๎อยละ 100 

 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ร๎อยละของความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน
การศึกษาดูงานในระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 อบรม/ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาใน
วิชาชีพ 
  1. ประชุมท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาในวิชาชีพ 
  3.  สรุปองค์ความรู๎ 

            

กิจกรรมที่ 2  สํงเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1. เผยแพรํตัวอยํางการ
กระท าผิดทางเว็บไซด์ 
 2. เผยแพรํบทความการ
เสริมสร๎างวินัยข๎าราชการทาง
เว็บไซด์ 
 3. จัดท าท าเนียบผู๎บริหาร
และครู บุคลากรทางการศึกษา 
  4. จัดท าบันทึกข๎อตกลง/
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการและ
บุคลากรทางศึกษา 

            

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   134,180  บาท   (ถัวจํายทุกรายการ) 
                    งบอุดหนุน                                134,180   บาท   
                    งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน             -        บาท 

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาในวิชาชีพ 
  1. ประชุมท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
    1.1 คําท่ีพัก จ านวน 16 ห๎อง ราคาห๎อง 
1,200 บาทตํอคืน   จ านวน  1  คืน  เป็นเงิน 
    1.2 คําไวนิล  ขนาด 1.5 x 3 เมตร 
    1.3 คําอาหาร 3  มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 30 คน (3x80x30)  เป็นเงิน 
   1.4 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท จ านวน 30  คน 2 วนั (2x25x30x2) 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

19,200 
 
 

7,200 
 

3,000 

 
 
 
 
 
- 

675 
 
- 
 
- 

นางสุภัทตราวดีประดับศร ี
นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ 
นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางพิมพ์พร  คงประสม 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1. จัดท าท าเนียบผู๎บริหารและครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

-  จัดท ารูปปูายท าเนียบครู จ านวน 2 รูป 
 2. จัดท าบันทึกข๎อตกลง/แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของข๎าราชการและบุคลากร
ทางศึกษา 

-  จัดท าบันทึกข๎อตกลง/แบบประเมิน 
จ านวน 24 ชุด  (กระดาษเอ 4  จ านวน 2 รีม 
รีมละ 125 บาท) 

-  เกียรติบัตรครู(กระดาษเกียรติบัตร
กรอบทอง 1 แพ็ค  แพ็คละ 280 บาท) 

 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

400 
 
 
 

250 
 
 

280 

นางสุภัทตราวดีประดับศร ี
นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางสาววันดี  สิทธิการ 

กิจกรรมที่ 3   ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   1.  คําเหมารถบัส จ านวน 3 วัน วันละ 
12,500 บาท (3x12,500) เป็นเงิน 
  2. คําท่ีพัก จ านวน 16 ห๎อง ราคาห๎อง 
1,200 บาท 2 คืน (16x1,200x2) เป็นเงิน 
- คําวิทยากรให๎ความรู๎ 
- คําปูายไวนิล  ขนาด 1.5x3 เมตร  
- คําเบี้ยเลี้ยง 3 วัน วันละ 240 บาท จ านวน 
30 คน (3x240x30)  เป็นเงิน 

 
 
 
- 
 

 - 
2,000 

- 
 
- 

 
 

 
37,500 

 
38,400 

 
- 
 

21,600 

 
 
 
- 
 
- 
 

675 
 

- 

นางสุภัทตราวดปีระดบัศรี 
นางพิมพพ์ร  คงประสม 
นางสาววนัดี  สทิธิการ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

- คําของที่ระลึก  3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 126,900 5,280  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ที่เข๎ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาในวิชาชีพ 

- การเข๎ารํวมรับการอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 - รายงานผลการเข๎ารับการ
อบรม 

- แบบบันทึกการเข๎ารับการ
อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ             
- แบบรายงานผลการเข๎ารับ
อบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ร๎อยละครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการสํงเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน/รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- ร๎อยละของความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการศึกษาดูงาน
ในระดับดีขึ้นไป 

- สรุป/ รายงานผลการศึกษา 
ดูงาน 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสรุป/รายงาน 
การศึกษาดูงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ ได๎รับจากการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน               
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให๎เกิดผลส าเร็จตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย และเกิดความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
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โครงการ  สํงเสริมนิสัยรักการอํานและพัฒนาห๎องสมุดสูํการเรียนรู๎  
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์สพป. ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข๎อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้      2. นางพิมพ์พร  คงประสม 

3. นางกนกพร  ชํวยเกิด  4. นางสาวสุธิดา  รองเมือง   
งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  แผนแมํบทสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564  และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  และ
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน  โดยก าหนดสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัย 
รักการอําน  ตลอดจนสํงเสริมสนับสนุน  การผลิต  จัดท า และใช๎สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย  รวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพและบริบทตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมนิสัยรักการ
อํานและการพัฒนาห๎องสมุดสูํการเรียนรู๎ 
             สถานศึกษาต๎องจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู๎ตําง ๆ ที่เกื้อกูลสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยใช๎
กระบวนการอํานในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการเรียนและจัดการแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียน  โดยเฉพาะห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ด๎วยหนังสือ  สื่อ  และกิจกรรมตํางๆ 
จะชํวยเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎เกิดข้ึนได๎  
    เพ่ือให๎การด าเนินงานในสถานศึกษาตอบสนองตํอแผนแมํบท  สํงเสริมวัฒนธรรมการอํานสูํสังคม 
แหํงการเรียนรู๎ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เน๎นคุณภาพผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาค าตอบ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
และใช๎เวลาอยํางสร๎างสรรค์โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎ 
   2.2 เพ่ือสร๎างบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการอํานของนักเรียนครูบุคลากรทาง
การศึกษาให๎มีการบูรณาการการอํานกับการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
    2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมสํงเสริมรักการอําน 
และการเรียนรู๎ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง จ านวน  449  คน  
    3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา     จ านวน   30  คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนร๎อยละ 80 มีนิสัยรักการอําน  
  3.2.2 นักเรียนร๎อยละ 80 ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ 
  3.2.3 ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมตามโครงการ 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 รักการอําน 
   1. บันทึกการอําน 
   2. จัดซื้อหนังสือ 
   3. ตอบปัญหาชิงรางวัล 
   4. นิทานหรรษา 
   5. กระเช๎าหนังสือสัญจร 
   6. ภาษาไทยวันละค า 
   7. ปูายขําวสารความรู๎ 

 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีบันทึกการอําน 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอํานแสวงหาความรู๎ 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจกิจกรรม 
- ร๎อยละของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานและการเรียนรู๎  
 
 

 
ร๎อยละ 80 

 

กิจกรรมที่ 2 ห๎องสมุดมีชีวิต 
    1. จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎
ในห๎องสมุด 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ในห๎องสมุด 
 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3  เยาวชนคนเกํง 
    1. เขียนค าขวัญ 
    2. แตํงค าประพันธ์ 
    3. เขียนเรียงความ 
    4. เขียนดีมีรางวัล 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจกิจกรรม 
- ร๎อยละของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานและการเรียนรู๎  
 

ร๎อยละ 80 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 รักการอําน 
   1. บันทึกการอําน 
   2. จัดซื้อหนังสือ 
   3. ตอบปัญหาชิงรางวัล 
   4. นิทานหรรษา 
   5. กระเช๎าหนังสือสัญจร 
   6. ภาษาไทยวันละค า 
   7. ปูายขําวสารความรู๎ 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 2ห๎องสมุดมีชีวิต 
  1. จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎
ในห๎องสมุด 

            

กิจกรรมที่ 3 เยาวชนคนเกํง 
    1. เขียนค าขวัญ 
    2. แตํงค าประพันธ์ 
    3. เขียนเรียงความ 
    4. เขียนดีมีรางวัล 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   40,000    บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                             40,000  บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน       -     บาท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างนิสัยรักการอ่าน 
 1. บันทึกการอ่าน 
     -  สมุดบันทึกการอําน จ านวน 400 เลํม 
 เลํมละ 20 บาท เป็นเงิน  
     -  จัดซื้อหนังสือ 
 2. ตอบปัญหาชิงรางวัล 
    -  จัดซื้อของรางวัล 
  3. นิทานหรรษา 
      -  จัดซื้อหนังสือรางวัล 
  4. กระเช้าหนังสือสัญจร 
      -  จัดซื้อกระเช๎า  จ านวน 4 ใบ         
ใบละ 500 บาท  เป็นเงิน 
   5. ภาษาไทยวันละค า 
     -  จัดซื้อบอร์ด 
     -  กระดาษสติกเกอร์ 
     -  ปากกาเคมี 
   6. ป้ายข่าวสารความรู้ 
     -  จัดซื้อวัสดุจัดบอร์ด 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
8,000 
10,000 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 

2,000 
 

5,000 
 
 

1,000 
 

 
1,000 

 
 

2,000 

นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
นางพิมพ์พร  คงประสม
นางกนกพร  ชํวยเกิด
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 

กิจกรรมที่ 2 ห๎องสมุดมีชีวิต 
1. บรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

และแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 
- จัดซื้อวัสดุจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
6,000 

นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
นางพิมพ์พร  คงประสม 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 เยาวชนคนเก่ง 
   1.  เขียนค าขวัญ 
   2.  แต่งค าประพันธ์ 
   3.  เขียนเรียงความ 
   4.  เขียนดีมีรางวัล 
       -  จัดซื้อวัสดุและจัดท าเอกสารประกอบ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 

4,000 

นางสุภาวนีย์  เตีย้ซี ้
นางพิมพ์พร  คงประสม
นางกนกพร  ชํวยเกิด
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 

รวมงบประมาณ - 18,000 22,000  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
  1. ร๎อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอําน 

- ตรวจบันทึกการอําน 
 

- แบบบันทึกการอําน 
- แบบบันทึกสถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 

  2. ร๎อยละของนักเรียนที่แสวงหา
ความรู๎จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 

- ตรวจบันทึกความรู๎ 
- ตรวจชิ้นงาน 

- แบบบันทึกความรู๎ 
-แบบบันทึกชิ้นงาน 

3. ร๎อยละของนักเรียนที่มีความพึง
พอใจในกิจกรรมห๎องสมุด 

- สอบถามความพึงพอใจ 
กิจกรรมของห๎องสมุด 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
กิจกรรมของห๎องสมุด 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการอําน การเขียน มีนิสัยรักการอําน มีทักษะในการแสวงหาความรู๎
เรียนรู๎รํวมกับผู๎อ่ืนได๎  สามารถน าความรู๎ ที่ได๎จากห๎องสมุดไปใช๎ในการเรียน และในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎เรียน 
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข๎อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข๎อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นางมีนา  ทองประดับ   2. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ 

3.นางถนอมสิน ชัยชนะ   4. นางผํองใส อ้ันเต๎ง 
5. วําที่ร.ต.จักรพันธ์ ทองเอียด  6. นางปัทมา ขาวเผือก 
7. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี  8. นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์ 
9. นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง  10. นายสมหมาย ทองแปูน 
11. นายวชัระ  เจนภักดีกุล  12. นางรสสุคนธ ์ โยธา 
13. นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์  14. นางสาวปริชญา  นะนุํน 
15.นางสาววันดี  สิทธิการ   16. นายปิยชน สินไชย 
17.นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์  18. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ 
19. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  

งบประมาณท้ังสิ้น  83,800บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563-  30 กันยายน  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่กลําว
ไว๎วํา การศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

การที่จะท าให๎นักเรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ดังกลําวนั้น นอกจากจะด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล๎ว การปูองกันชํวยเหลือ แก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญของการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคม สํงผลกระทบตํอผู๎คนในเชิงบวกและในเชิงลบ ซึ่ง
สํงผลที่ตามมาในเชิงลบ คือ ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาด๎านครอบครัว 
ปัญหาการปรับตัวที่ไมํเหมาะสม หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียตํอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของทุกคนที่
เกี่ยวข๎อง 

โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองตระหนักถึงความส าคัญที่จะต๎องมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาดังกลําว ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะท าให๎ห๎องเรียนทุกห๎องเป็น
ห๎องเรียนคุณภาพโดยมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นหลักในองค์ประกอบหลักของห๎องเรียนคุณภาพ จึง
ได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนรู๎แนวทางการใช๎ชีวิตในโรงเรียนส าหรับนักเรียนเข๎าใหมํ 

 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีความรู๎เกี่ยวกับการดูแล 
สุขอนามัยที่ดีอยูํเสมอ 

2.4 เพ่ือให๎ครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน เห็นสภาพความเป็นอยูํที่บ๎าน และให๎การชํวยเหลือ 
หากนักเรียนได๎รับความเดือดร๎อน 

2.5 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการแนะแนวจากครูประจ าชั้น และครูฝุายแนะแนวของโรงเรียน ในด๎านการ 
ใช๎ชีวิต การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2.6 เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช๎รถจักรยานยนต์ และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสวม 
หมวกนิรภัย 

 2.7 เพ่ือให๎นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได๎รับความชํวยเหลือจากทางโรงเรียนตามความเหมาะสม 
 2.8 เพ่ือวัดแววอาชีพและความถนัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2.9 เพ่ือให๎เด็กท่ีอยูํในวัยเรียนได๎เข๎ารับการศึกษาอยํางตํอเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของ 
   กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว๎ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนเข๎าใหมํชั้น ม.1 จ านวน 50 คน รู๎แนวทางการใช๎ชีวิตในสถานศึกษาแหํงใหมํ 
 3.1.2 นักเรียนจ านวน 104 คน จบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.1.3 นักเรียนจ านวน 449 คนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 3.1.4 นักเรียนจ านวน 449 คน ได๎รับการเยี่ยมบ๎านจากครูประจ าชั้น 
 3.1.5 นักเรียนจ านวน 449 คนได๎รับการแนะแนวจากครูประจ าชั้น และครูฝุายแนะแนวของ 
โรงเรียน ในด๎านการใช๎ชีวิต การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.1.6 นักเรียนจ านวน 30 คนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการ 
ใช๎รถจักรยานยนต์ 
 3.1.7 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได๎รับความชํวยเหลือจากทาง 
โรงเรียนตามความเหมาะสม 
 3.1.8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 34 คน เลือกศึกษาตํอสายอาชีพ และนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 204 คน ได๎วัดแววอาชีพที่ตนเองถนัด และสนใจ 
 3.1.9 นักเรียนเข๎าเรียนใหมํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองตาม 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนรู๎แนวทางการใช๎ชีวิตในโรงเรียนส าหรับนักเรียนเข๎าใหมํ 
 3.2.2 นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2.3 นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

 3.2.4 ครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน และให๎การชํวยเหลือนักเรียนที่ได๎รับความเดือดร๎อน 
 3.2.5 นักเรียนได๎รับการแนะแนวจากครูประจ าชั้น และครูฝุายแนะแนวของโรงเรียน ในด๎านการ 

ใช๎ชีวิต การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.2.6 นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช๎รถจักรยานยนต์ 
 3.2.7 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได๎รับความชํวยเหลือจากทางโรงเรียน 
 3.2.8 วัดแววอาชีพและความถนัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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3.2.9 เด็กท่ีอยูํในวัยเรียนได๎เข๎ารับการศึกษาอยํางตํอเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ร๎อยละของนักเรียนรู๎แนวทางการใช๎ชีวิตใน
สถานศึกษาแหํงใหมํ 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
นักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิต 

ร๎อยละของนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย มีความรู๎เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขอนามัยที่ดีอยูํเสมอ 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 

ร๎อยละของครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
เห็นสภาพความเป็นอยูํที่บ๎าน และให๎การชํวยเหลือ
หากนักเรียนได๎รับความเดือดร๎อน 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการแนะแนวจากครู
ประจ าชั้น และครูฝุายแนะแนวของโรงเรียน ใน
ด๎านการใช๎ชีวิต การศึกษาตํอ และการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย ร๎อยละของนักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจาก
การใช๎รถจักรยานยนต์ และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสวม
หมวกนิรภัย 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาชีวิต 

ร๎อยละของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได๎รับ
ความชํวยเหลือจากทางโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 

ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 8 วัดแววอาชีพ ร๎อยละของนักเรียนชั้น ม.3 มีความสนใจเลือกศึกษา
ตํอสายอาชีพ 
ร๎อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 มีเอกสารวัดแวว
อาชีพที่ตนเองถนัด และสนใจ สามารถน าไป
วางแผนการศึกษาตํอได๎ 

ร๎อยละ 60 
 

ร๎อยละ 70 
 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมรับนักเรียน ร๎อยละของนักเรียนได๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ร๎อยละ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ             

กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ             

กิจกรรมที่ 3  สํงเสริม
สุขภาพนักเรียนเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 

            

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 5  แนะแนว
สัญจร 

            

กิจกรรมที่ 6 ขับข่ี
ปลอดภัย 

            

กิจกรรมที่ 7ทุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาชีวิต 

            

กิจกรรมที่ 8 วัดแววอาชีพ             

กิจกรรมที ่9 รับนักเรียน             
 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้    83,800    บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                            73,950      บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   9,850      บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 
  1. คําไวนิลขนาด 2x5 เมตร 
  2. คํากระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 2 รีม รีมละ125 บาท เป็นเงิน 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,500 

- 
250 

 

นางมีนา  ทองประดับ 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจาร ี
นางสาวลดาวรรณ  ชํวยเรือง 
นางสาวนิภาพร   ไชยชนะ 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นายวัชระ   เจนภักดีกลุ 

กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ 
  1. คําไวนิลขนาด 2x5 เมตร 
  2. คําอุปกรณ์ตกแตํงสถานที่ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,500 
13,000 

 

นางมีนา  ทองประดับ 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจาร ี
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นายวัชระ   เจนภักดีกลุ 
นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
วําท่ีร๎อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด 
นางสาวลดาวรรณ  ชํวยเรือง
นางสาวปริชญา  นะนุํน 
นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ ์
นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน ์
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
เพื่อคุณภาพชีวิต 
 1. คําวิทยากรอบรม2 ชั่วโมง 
 2. คําไวนิลขนาด 1x2.5 เมตร ราคาผืน
ละ 400 บาท จ านวน 3 ผืน เป็นเงิน 
 3. คํายา/อุปกรณ์ส าหรับใช๎ในห๎อง
พยาบาล 

 
 

2,400 
 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 

1,200 
25,000 

นางสาวนงคราญ  เหมือนพะ
วงศ์ 
นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ ์
นางปัทมา   ขาวเผือก 
นางสาววันดี  สิทธิการ 

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
1. คําถํายเอกสารการเยี่ยมบ๎าน

นักเรียน จ านวน 449 ชุด และเข๎าเลํม       
2.  แบบบันทึกการเยี่ยมบ๎าน จ านวน      

16 เลํม  เป็นเงิน 
  2. คํายานพาหนะในการออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
3. คําปูายไวนิล  ขนาด 1x2.5 เมตร 
4. คํากระดาษปก  A4 จ านวน 1 แพ็ค 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 

1,500 
- 

20,000 
 
- 
- 

 
 

400 
- 

400 
- 
 

400 
400 

นางมีนา   ทองประดับ 
นางสาวกรุณา   ธีระอรรถจาร ี

กิจกรรมที่ 5 แนะแนวสัญจร 
1.  คําน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะออก 

แนะแนว 
 2. คํากระดาษท าแผํนพับ
ประชาสัมพันธ์ 
 3. คําของที่ระลึก 4 ชิ้น/ชิ้นละ100 
บาท 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

1,000 
- 
 

400 

 
 
- 

500 
 
- 

นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นายปิยชน   สินไชย 

กิจกรรมที่ 6 ขับขี่ปลอดภัย 
 1. คําวิทยากรอบรม3 ชั่วโมง 
 2. คําไวนิลขนาด 2x5 เมตร 
 3. คําอาหารวํางชุดละ 25 บาท จ านวน
162 ชุด 
 4. คํากระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 1 ลัง 

 
3,600 

- 
- 
 
- 

 
- 
- 

4,050 
 
- 

 
- 

1,500 
- 
 

700 

นายสมหมาย   ทองแปูน 
นายวัชระ   เจนภักดีกลุ 

กิจกรรมที่ 7 ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชีวิต 
1.  ซองขาวยาว 100 ซอง  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

400 

นางสาวกรุณา ธีระอรรถจาร ี
นางสาวลดาวรรณ   ชํวยเรือง
นางถนอมสิน   ชัยชนะ 
นางผํองใส   อ้ันเต๎ง 
นางสุภาวนีย์   เตี้ยซี ้
นางรสสุคนธ์   โยธา 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 
กิจกรรมที่ 8 วัดแววอาชีพ 
1. คํากระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม  

จ านวน 1 ลัง 

 
- 

 
- 

 
700 

นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี  
นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์  
นางสาววันดี สิทธิการ 

กิจกรรมที่ 9  รับนักเรียน 
  1. คําไวนิลขนาด 5.4x2.4 เมตร 
  2. คําถํายเอกสารใบสมัคร/ใบมอบตัว/
ใบรายงานตัว 
  3. แฟูมจัดเก็บเอกสารการรับสมัคร 
    นักเรียนใหมํ 

 
- 
- 
 
- 

 
- 

500 
 
- 

 
1,900 

- 
 

1,000 

นางมีนา   ทองประดับ 
นางสาวกรุณา   ธีระอรรถจาร ี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 27,450 49,950  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละของนักเรียนรู๎แนวทางการใช๎
ชีวิตในสถานศึกษาแหํงใหมํ 

สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียน 

แบบสังเกตการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2. ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ส ารวจนักเรียนที่จบการศึกษา 
ภาคบังคับในโรงเรียน 

แบบรายงานนักเรียนจบ
การศึกษา 

3. ร๎อยละของนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มี
ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยที่ดี
อยูํเสมอ 

ส ารวจนักเรียนที่มีน้ าหนัก สํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

แบบบันทึกสุขภาพ
นกัเรียน 

4. ร๎อยละของครูประจ าชั้นออกเยี่ยม
บ๎านนักเรียน เห็นสภาพความเป็นอยูํที่
บ๎าน และให๎การชํวยเหลือหากนักเรียน
ได๎รับความเดือดร๎อน 

ส ารวจนักเรียนที่ได๎รับการดูแล 
ชํวยเหลือจากครูประจ าชั้นจากการ
ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 

แบบบันทึก/สรุปเยี่ยม
บ๎านนักเรียน 

5. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการแนะ
แนวจากครูประจ าชั้น และครูฝุายแนะ
แนวของโรงเรียน ในด๎านการใช๎ชีวิต 
การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

ส ารวจนักเรียนที่ได๎รับการแนะแนว 
ชํวยเหลือจากครูประจ าชั้น 

แบบบันทึกการแนะแนว 
/ การชํวยเหลือ 

6. ร๎อยละของนักเรียนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการใช๎รถจักรยานยนต์ 
และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสวมหมวกนิรภัย 

ติดตามการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียน 

แบบติดตาม 

7. ร๎อยละของนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ได๎รับความชํวยเหลือจากทาง
โรงเรียนตามความเหมาะสม 
 

ส ารวจนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบบส ารวจ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
8. ร๎อยละของนักเรียนชั้น ม.3 มีความ
สนใจเลือกศึกษาตํอสายอาชีพ 
ร๎อยละของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 มี
เอกสารวัดแววอาชีพที่ตนเองถนัด และ
สนใจ สามารถน าไปวางแผนการศึกษา
ตํอได๎ 

การส ารวจ 
การประเมิน  

แบบส ารวจ  
แบบประเมิน  

9. ร๎อยละของนักเรียนได๎เข๎าเรียนใน
สถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส ารวจนักเรียนที่ได๎เข๎าเรียนใน
สถานศึกษา 

แบบส ารวจรายชื่อ
นักเรียน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริมและพัฒนาเป็นผู๎เรียนที่มีคุณภาพและศักยภาพ   
ทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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โครงการ   เรียนรู๎สูํโลกกว๎าง   
แผนงาน   พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข๎อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
              และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข๎อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
    และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 
    2.นางสาวลดาวรรณ  ชํวยเรือง 
    3. นางถนอมสิน  ชัยชนะ 
    4. นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
    5. นางปัทมา  ขาวเผือก 
งบประมาณท้ังสิ้น  182,485 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  13 มกราคม  2564  – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ 
ดังตํอไปนี้ (3) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง และ (6) จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย  เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค์ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การ
สร๎างองค์ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม สังคมแหํงการเรียนรู๎ และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเกิดการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งรัฐบาลด าเนินกลยุทธ์โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 4 กิจกรรมคือ การเข๎าคํายวิชาการการเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การทัศนศึกษา  
 กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกสถานที่  โดยผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง  มีทักษะการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  น าไปสูํความรู๎ความเข๎าใจที่คงทน  เพ่ิมพูนความรู๎
ใหมํนอกเหนือจากการเรียนรู๎ในห๎องเรียน   

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์และความรู๎ใหมํๆ ด๎านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎ มีโลกทัศน์ที่กว๎างข้ึน ศึกษาค๎นคว๎าและ
พัฒนาตนเองจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

  2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และน าไปประยุกต์ใช๎กับทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย     
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 449 คน              
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมในระดับดี 
 

3. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ของชั้นอนุบาล 

- ร๎อยละของจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี 

80 
80 

กิจกรรมที่ 2   ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ของ 
ชํวงชั้นที่ 1 

- ร๎อยละของจ านวนนักเรียนชํวงชั้นที่ 1 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี 

80 
80 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
ของชํวงชั้นที่ 2 

- ร๎อยละของจ านวนนักเรียนชํวงชั้นที่ 2 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี 

80 
80 

กิจกรรมที่ 4  ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ของชํวงชั้นที่ 3 

- ร๎อยละของจ านวนนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี 

80 
80 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที ่1 ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ของชั้นอนุบาล 

            

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ของชํวงชั้นที่ 1 

            

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ของชํวงชั้นที่ 2 

            

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ของชํวงชั้นที่ 3 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้    182,485 บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
                         งบอุดหนุนรายหัว          –         บาท 
                         งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  182,485     บาท 

 

 
กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของชั้น
อนุบาล 
(19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดตรัง) 
  1. คํารถปรับอากาศ 1 คัน 
  2. คําเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ นักเรียน 54 คน คน
ละ 20 บาท  เป็นเงิน  
  3. คํารถไฟ นักเรียน 54 คน คนละ 10 บาท  
เป็นเงิน  

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

13,000 
 

1,080 
 

540 

 
 
- 
 
- 
 
- 

นางสาวลดาวรรณ ชํวยเรือง 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 1 
(13 มกราคม 2564 ณ จังหวัดตรัง ) 
  1. คํารถปรับอากาศ 2 คัน คันละ 13,00 
บาท เป็นเงิน  
  2. คํากิจกรรมฐานให๎ความรู๎ นักเรียน 97 
คน คนละ 120 บาท   เป็นเงิน  
  3. คําอาหารวําง นักเรียน 97 คน คนละ 15 
บาท เป็นเงิน  
  4. คําอาหารกลางวัน นักเรียน 97 คน คน
ละ 50 บาท  เป็นเงิน  

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

26,000 
 

11,640 
 

1,455 
 

4,850 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

นางถนอมสิน  ชัยชนะ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 
(14 มกราคม 2564 ณ จังหวัดตรัง) 
1. คํารถปรับอากาศ 3 คัน คันละ 13,00 

บาทเป็นเงิน  
2. คําอาหารวําง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท   
   นักเรียน 132 คน  เป็นเงิน  
3. คําอาหารกลางวัน นักเรียน 132 คน คน

ละ 50 บาท  เป็นเงิน  
4. คําเข๎าชมเขาไม๎แก๎วพิสดาร นักเรียน 132   
   คน คนละ 10 บาท  เป็นเงิน  
5. คําเข๎าชมหาดราชมงคล นักเรียน 132 คน  
   คนละ 20 บาท  เป็นเงิน  
6. คําวิทยากร พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุ

ประดิษฐ์ฯ จ านวน 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
600 บาท เป็นเงิน 
  

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

39,000 
 

6,600 
 

6,600 
 

1,320 
 

2,640 
1,200 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 
(15 มกราคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่) 

1. คํารถปรับอากาศ 3 คัน คันละ 13,000 
บาท เป็นเงิน  

2. คําเข๎าชมศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจ 
   พอเพียงนักเรียน 160 คน คนละ 90   
   บาท เป็นเงิน  

    3. คําเข๎าชมศึกษาดูงานผ๎ามัดย๎อม  
4. คําอาหารกลางวัน นักเรียน 160 คน 

 คนละ 50 บาท  เป็นเงิน 8,000 บาท  
5. คําผ๎าท าผ๎ามัดย๎อม คนละ 50 บาท  

        จ านวน 160 คน  เป็นเงิน 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 

39,000 
 
 

14,400 
1,000 

 
8,000 

 
8,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

นางปัทมา ขาวเผือก 

รวมงบประมาณ - 182,485 -  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
ร๎อยละของจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 

ร๎อยละของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมใน
ระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน สามารถน าความรู๎ไปพัฒนาตนเอง 

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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โครงการ   สํงเสริมคุณภาพชีวิตด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นายสมหมาย  ทองแปูน  2. นางผํองใส  อั้นเต๎ง 

3. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์ 4.นางสาววันดี  สิทธิการ 
5. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 6. นางกนกพร  ชํวยเกิด 
7. นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ ์ 8.นางสาวจิรายุ  มีแก๎ว 

งบประมาณท้ังสิ้น  52,720 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ได๎ทรง
พระราชทานแกํปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติของประชาชนให๎ด ารงชีวิตอยูํบนทางสายกลางบน
พ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีโดยอาศัยความรู๎คูํคุณธรรม น าสูํ
สังคมที่สงบสุข เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน สามารถท าให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดี มี
คุณภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาวะการเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ท าให๎การด ารงชีวิต
ของคนในสังคมไทยได๎น าเอาสิ่งอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด๎านเข๎ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน แม๎กระทั่งสิ่งอุปโภค
และบริโภคตํางๆ ล๎วนอ านวยความสะดวกตํอคนไทยในสังคมท้ังสิ้น   
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสํงผลตํอการด ารงชีวิตความเป็นอยูํในชุมชน ท าให๎การใช๎ชีวิตของ
คนในชุมชนต๎องประสบกับปัญหาการด ารงชีวิต มีรายรับไมํเพียงพอตํอรายจําย อันจะสํงผลตํอไปยังปัญหา
ตํางๆ ในชุมชน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ปัญญาอาชญากรรม และปัญหาเศรษฐกิจ ฉะนั้นสิ่งที่ จะ
สามารถแก๎ปัญหาการด ารงชีวิตของคนในชุมชน คือการด ารงชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 เพ่ือสนองพระราชด าริดังกลําว และปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรู๎และตระหนักในการด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมาปรับใช๎เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎กับนักเรียน
และชุมชน ด๎านทักษะอาชีพการเกษตรพ้ืนฐาน ด๎านทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพ ในลักษณะน าท า 
น าพา เกิดผลงาน มีรายได๎ระหวํางเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และเข๎าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะอาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
 2.3 เพ่ือสร๎างนิสัยให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารู๎จักการออมเงิน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนจ านวน 449 คนมีความรู๎และเข๎าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
  3.1.2  นักเรียนจ านวน 170 คนมีทักษะอาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
  3.1.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจ านวน  479 คน รู๎จักการออมเงิน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนมีความรู๎และเข๎าใจการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.2  นักเรียนมีทักษะอาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
   3.2.3  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองมีวินัยในการออมเพ่ือไว๎ใช๎

จํายเมื่อยามจ าเป็น 
 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / เป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 อิฐบล็อกตัว
หนอนสร๎างอาชีพ 

- ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะอาชีพในการ
ประดิษฐ์อิฐบล็อกตัวหนอน 

ร๎อยละ 80 
 

กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดรํวมใจ -ร๎อยละของนักเรียนมีสํวนรํวมกับกิจกรรมตลาด
นัดรํวมใจ 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3 เจลล๎างมือรัก
สุขภาพ 

-ร๎อยละของนักเรียนสามารถประดิษฐ์เจลล๎างมือ
ด๎วยตัวเองได๎ 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรม 4 น้ ายาล๎างจานงาน
อดิเรก 

-ร๎อยละของนักเรียนสามารถประดิษฐ์น้ ายาล๎าง
จานด๎วยตัวเองได๎ 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 5 ผักปลอดสารพิษ -ร๎อยละของนักเรียนสามารถปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษรับประทานเองได๎ 

ร๎อยละ  80 
 

กิจกรรมที่ 6 ธนาคารโรงเรียน
สํงเสริมการออม 

- ร๎อยละของนักเรียนมีวินัยในการออมเงินเพ่ือเก็บ
ไว๎ใช๎จํายเมื่อยามจ าเป็น 

ร๎อยละ  80 

 

6. กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 อิฐบล็อกตัว
หนอนสร๎างอาชีพ 

            

กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัด
รํวมใจ 

            

กิจกรรมที่ 3 เจลล๎างมือ
รักสุขภาพ 

            

กิจกรรมที่ 4 น้ ายาล๎าง
จาน งานอดิเรก 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 5 ผักปลอด
สารพิษ 

            

กิจกรรมที่ 6 ธนาคาร
โรงเรียนสํงเสริมการออม 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  52,720 บาท(ถัวจํายทุกรายการ) 
                        งบอุดหนุน                                 7,250        บาท   
                        งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน        45,470        บาท 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อิฐบล็อกตัวหนอน
สร้างอาชีพ 

1. วัสดุ/อุปกรณ์ใช๎ท าอิฐบล็อกตัว
หนอน (ปูนเสือ ทรายหยาบ  ทราย
เนียน กระบะปูน เกรียงใบโพธิ์ 2 อัน 
น้ ามัน ตัวบล็อกฯลฯ) 

2. คําปูายไวนิล ขนาด 1.5x2 ม. 
3. ผ๎ากันเปื้อน 5 ตัว ตัวละ 50 

บาท 
4. คําตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 

600 บาท จ านวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

1,200 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 

19,340 
 
 
 

450 
250 

 
- 

นายสมหมาย  ทองแปูน 

กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดร่วมใจ 
 1. หัวแก๏สพร๎อมถังแก๏ส 1 ชุด 
 2. เตาทอดไฟฟูา 1 ชุด 
 3. ชุดตะแกรงรองน้ ามัน 3 ชุด 
 4. วัสดุปรุงอาหาร(สด/แห๎ง) 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2,500 
1,000 
450 

1,000 

นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นางสาววันดี  สิทธิการ 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์

กิจกรรมที่ 3 เจลล้างมือรักสุขภาพ 
1. คําวิทยากร 

   2. คําอาหารวําง 40x25x2 
3. วัสดุท าเจลล๎างมือ 

 
2,400 

- 
- 

 
- 

2,000 
- 

 
- 
- 

9,480 

นางผํองใส  อ้ันเต๎ง 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจาร ี
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 

กิจกรรมที่ 4 น้ ายาล้างจาน   
งานอดิเรก 

1. คําวิทยากร 
2. ชุดท าน้ ายาล๎างจาน 10 ชดุ 

   3. กะละมัง 5 ใบ 

 
 

1,200 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 

3,200 
1,000 

นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นางจิรายุ  มีแก๎ว 
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 ผักปลอดสารพิษ 
1. พันธุ์ผักตํางๆ 
2. ดินปลูก 20 ถุง 
3. ปุ๋ย 1 กระสอบ 

  4. บัวรดน้ า 10 อัน 
5. จอบพร๎อมด๎าม 5 ด๎าม 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,000 
500 
750 

- 
- 

 
- 
- 
- 

600 
1,000 

นางจิรายุ  มีแก๎ว 
นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ ์
นายสมหมาย  ทองแปูน 

กิจกรรมที่ 6 ธนาคารโรงเรียน
ส่งเสริมการออม 

1.  สมุดบัญชีเงินฝาก 
2. สมุดบันทึกเงินฝาก 
3. วัสดุ  อุปกรณ์ 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

900 

 
 

1,500 
1,000 

- 

นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจาร ี
 

รวมงบประมาณ 5,400 5,150 42,770  
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร๎อยละ80 ของนักเรียนมีทักษะอาชีพ
ในการประดิษฐ์อิฐบล็อกตัวหนอน 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-ร๎อยละ80 ของนักเรียนมีสํวนรํวมกับ
กิจกรรมตลาดนัดรํวมใจ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-ร๎อยละ80 ของนักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์เจลล๎างมือด๎วยตัวเองได๎ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-ร๎อยละ80 ของนักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์น้ ายาล๎างจานด๎วยตัวเองได๎ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-ร๎อยละ80 ของนักเรียนสามารถปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษรับประทานเองได๎ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีวินัยในการ
ออมเงินเพ่ือเก็บไว๎ใช๎จํายเมื่อยามจ าเป็น 

- บันทึกการฝากเงิน - สมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินในชีวิตประจ าวันได๎  มี

ทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถสร๎างรายได๎เสริมน าไปจุนเจือครอบครัวได๎   
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โครงการ   เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์  สพป.  ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1. นายสมหมาย  ทองแปูน  2. นางปัทมา  ขาวเผือก 

3. นางกนกพร  ชํวยเกิด   4. นางสาววันดี  สิทธิการ 
5. นายปิยชน  สินไชย   6. นายวัชระ  เจนภักดีกุล 

งบประมาณท้ังสิ้น  155,968 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน ด๎วยน้ ามือของมนุษย์กํอให๎เกิดผลกระทบตํอการ
ด ารงชีวิต กํอให๎เกิดปัญหาตํางๆ ขึ้นมากมาย เชํน ปัญหาภาวะโลกร๎อน ที่เราทุกคนก าลังประสบอยูํ ซึ่งปัญหา
ดังกลําวเกิดจากการใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมที่ขาดความตระหนักและไมํรู๎จักใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางคุ๎มคํา   
จึงจ าเป็นต๎องให๎ความรู๎แกํนักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน 
 เพ่ือเป็นการสร๎างความรู๎  ความเข๎าใจ  และสร๎างความตระหนักให๎กับนักเรียน  จึงจ าเป็นต๎องจัด
กิจกรรมที่มีผลตํอการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียน  มีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู๎ของนักเรียน เพ่ือที่จะสามารถน าความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักวิธีการการคัดแยกขยะและสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และรํวมรณรงค์การคัดแยกขยะภายใน   

โรงเรียน และชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 
    2.3 เพ่ือให๎นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการรีไซเคิล รวมถึงมีจิตสาธารณะในการรํวมกัน 
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง  จ านวน  449  คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนรู๎จักวิธีการการคัดแยกขยะและสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 3.2.2 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และรํวมรณรงค์การคัดแยกขยะภายใน

โรงเรียน และชุมชนได๎อยํางยั่งยืน      
3.2.3 เห็นความส าคัญของการรีไซเคิล รวมถึงมีจิตสาธารณะในการรํวมกัน 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ธนาคารขยะ ร๎อยละของนักเรียนเข๎าใจระบบธนาคาร ร๎อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2 คัดแยกขยะ ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการ

คัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได๎ 
ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 4 ขยะรีไซเคิล ร๎อยละของนักเรียนสามารถน าขยะมารีไซเคิลให๎
เกิดประโยชน์ได๎ 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

อาคารสถานที่มีความพร๎อมตํอการจัดการเรียน
การสอน 

ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสิ่งแวดล๎อม สิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนมีความนําอยูํ สะอาด 
และปลอดภัย 

ร๎อยละ 80 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 ธนาคารขยะ             

กิจกรรมที่ 2 คัดแยกขยะ             

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา             

กิจกรรมที่ 4 ขยะรีไซเคิล             

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุง 
พัฒนาอาคารสถานที่ 

            

กิจกรรมที่ 6 พัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน  168,548  บาท  (ถัวจํายทุกรายการ) 
งบอุดหนุน                            134,768   บาท 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    21,200   บาท 
 

 
กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ธนาคารขยะ 
 1.  ตาชั่ง 1 ตัว 
 2. ปูายไวนิล 2 ปูาย 
 3. กระดาษ A 4  1 รีม 
 4. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
 5. สมุดเบอร์ 2  10 เลํม 
 6. เครื่องคิดเลข 2 เครื่อง 
 7. ถุงกระสอบ 20 ถุง 
 8. ของรางวัล 
 9. ตะกร๎าช๎าง 5 ใบ 
 10. กลํองพลาสติก 2 กลํอง 
 11. ถุงมือผ๎า 10 คูํ 
 12. เชือก 5 ม๎วน 
 13. กุญแจ 1 ชุด 
 14. คําถํายเอกสาร 
 15. คําจ๎างเหมาเชื่อมตะแกรงเหล็ก   
5 ชุด   

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,000 
1,500 
550 
200 
400 

1,000 
1,000 
3,600 
100 
700 
200 
200 
500 
20 
- 

 

นางสาววันดี  สิทธิการ 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางกนกพร  ขาวเผือก 

กิจกรรมที่ 2 คัดแยกขยะ 
   1. ถังขยะ 4 ใบ 
   2. ปูายไวนิลรณรงค์การคัดแยกขยะ   
ขนาด 2 x 1.5 เมตร  จ านวน 4 ผืน 
และขนาด 1.5x0.5 เมตร จ านวน 2 
ผืน 
  3. คําวิทยากร 
  4. คําอาหารวําง  25x300 คน 
  5. ถุงด า 2 แพ็ค 

 
- 
- 

 
 

 
1,200 

- 
- 

 
- 
- 
 
 
 
- 

7,500 
- 

 
10,000 

- 
2,000 

 
 
- 
- 

500 

นายสมหมาย  ทองแปูน 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นายปิยชน  สินไชย 

กิจกรรมที่ 3  จิตอาสา 
  1. คําเชําเหมารถ 1 คัน 
  2. คําอาหารกลางวัน (50x40) 
  3. คําอาหารวําง (25x40x2)  
  4. ปูายไวนิล ขนาด 2x1.5 เมตร 
  5. คําวิทยากร 
  6. ถุงด า 4 แพ็ค 

 
- 
- 
- 
- 

1,200 
- 

 
8,500 
2,000 
2,000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

450 
- 

1,000 

นางปัทมา  ขาวเผือก 
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นายวัชระ  เจนภักดีกุล 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ขยะรีไซเคิล 
  1. ปืนกาว 20 อัน 
  2. แทํงกาวใส 300 แทํง 
  3. แผํนโฟมปูพ้ืน 100 ชุด 
  4. ผ๎าลาย 10 หลา 
  5. ซิป 100 เส๎น 
  6. หํวงพวงกุญแจ 100 อัน 
  7. สีสเปรย ์8 กระป๋อง 
  8. สก็อตเทป 20 ม๎วน 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,200 
600 
500 
500 
500 
100 
400 
400 

นางกนกพร  ชํวยเกิด 
นางปัทมา  ขาวเผือก 
นางสาววันดี  สิทธิการ 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที ่
 1. ไม๎อัดขนาด 6 มม.จ านวน 50 แผํน 
 2. ไม๎อัดขนาด10 มม.จ านวน 10 แผํน  
 3. กาวลาแท็ก 15 กระป๋อง 
 4. ไม๎ทับแนว 112 แผํน 
 5. ตะปู 3 นิ้ว 1.5 กิโลกรัม 
 6. ตะปู 2 นิ้ว 1 กิโลกรัม 
 7. ตะปู1นิ้วครึ่ง 0.5กิโลกรัม 
 8. ตะปู 1 นิ้ว 1 กิโลกรัม 
 9. ตะปูเกลียว 3 นิ้ว 100 ตัว 
 10. ดินสอพอง 8 ถุง 
 11. ลูกกลิ้ง 10 นิ้ว 2 อัน 
 12. เชลแล็กขาว 8 กระป๋อง 
 13. สีเขียว 5 กระป๋อง 
 14. กระดาษทราย 20 แผํน 
 15. สีน้ ามันน้ าตาล 8 กระป๋อง 
 16. น้ ามันสน  8 กระป๋อง 
 17. แปรงขนอํอน 4 นิ้ว 2 อัน 
 18. ลูกกลิ้ง 7 นิ้ว 1 อัน 
 19. ลูกกลิ้ง 1 นิ้ว 1 อัน 
 20. แปรงทาสี  1 นิ้วครึ่ง 4 อัน 
 21. กระดาษทรายเบอร์ 80 15 แผํน 
 22. เกรียง 4 นิ้ว 2 อัน 
 23. เกรียง 3 นิ้ว 1 อัน 
 24. ค๎อน  1 อัน 
 25. ยาฆําปลวก 1 แกลอน 
 26. กระดานไวท์บอร์ด 2 แผํน 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

19,500 
5,215 
1,050 
5,600 

75 
55 
30 
90 
300 
200 
150 

2,240 
2,250 
260 

1,200 
600 
100 
65 
55 
80 
180 
76 
30 
280 
270 

1,280 

นายสมหมาย  ทองแปูน 
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กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

 27. สีน้ ามัน 1 กระป๋อง 
   28. ฝาทํอขนาด 100cm. 1อัน 
   29. ปูนตราช๎าง 7 กระสอบ 
   30. กระเบื้อง 1.5 m. 16 แผํน 
   31. กระเบื้อง 1.2 m. 30 แผํน 
   32. ฝาครอบกระเบื้อง 1 แผํน 
  33. ตะขอกระเบื้อง 32 ตัว 
  34. ลวดขาว  0.5 กิโลกรัม 
  35. ข๎อตํอตรง 1 นิ้ว 3 ตัว 
  36. สี รหัส 9117  4 ถัง 
  37. สีรองพ้ืน 2 ถัง 
  38. ลูกกลิ้ง 2 อัน 
  39. แปรงทาสี 1 อัน 
  40. เหล็ก 1 นิ้วครึ่ง 3 เมตร 2 เส๎น 
  41. เหล็ก 1 นิ้วครึ่ง 2 เมตร 11 เส๎น 
  42. กาวหลอด 2 หลอด 
  43. แผํนเชอรํา 10 แผํน 
  44. คําจ๎างเหมาเปลี่ยนกระดานด า 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

375 
150 

1,155 
800 
960 
30 
96 
50 
30 

3,200 
3,400 
120 
30 

1,040 
3,300 
356 
850 

- 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   1. ต๎นไม๎จัดสวน 
   2. ดินปลูก 20 ถุง 
   3. อิฐบล็อก  150 ก๎อน 
   4. ปูนเสือ  5 กระสอบ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
10,000 

500 
1050 
725 

นายสมหมาย  ทองแปูน 

รวมงบประมาณ 37,400 20,000 69,448  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเข๎าใจระบบ
ธนาคาร 

- บัญชีธนาคารโรงเรียน - สมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน 

ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเรื่องการคัดแยกขยะและ
สามารถคัดแยกขยะได๎ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละ 80 ของนักเรียนสามารถน า
ขยะมารีไซเคิลให๎เกิดประโยชน์ได๎ 

- การสังเกต 
- บันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะ  และ
สามารถคัดแยกขยะในโรงเรียนเพ่ือลดปริมาณขยะ สามารถน าถุงนมมารีไซเคิล  เพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํ และเกิด
จิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
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โครงการ   วิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์สพป.  ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา  ข๎อที่ 5 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  1.นางผํองใส  อั้นเต๎ง 2. นายสมหมาย  ทองแปูน 

3. นางรสสุคนธ์  โยธา 4.นางสาวจิรายุ  มีแก๎ว 
5. นางกนกพร  ชํวยเกิด 6. นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์ 

งบประมาณท้ังสิ้น  5,032.89 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นโครงการตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให๎มีชีวิตความเป็นอยูํ
ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นวําการพัฒนาจ าไปสูํการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งรํางกาย สติปัญญา  และ
อารมณ์ได๎อยํางเต็มศักยภาพ ท าให๎เด็กเติบโตอยํางคนที่มีคุณภาพ เป็นก าลังที่จะชํวยพัฒนาชุมชน ของตนเอง
และประเทศชาติตํอไป ทรงเริ่มต๎นการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและขยายผล  ตํอไปยัง
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  และ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียน ครู และผู๎ปกครอง รํวมกันท าการเกษตรในโรงเรียน แล๎วน า
ผลผลิตที่ได๎มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน  

โรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองเป็นสถานศึกษาที่น๎อมน า โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชด าริฯ  ได๎น ามาด าเนินงานในโรงเรียน ภายใต๎โครงการอาหารกลางวันให๎นักเรียนได๎รับ
ประทาน  เพ่ือชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน และยังท าให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ด๎านโภชนาการ
และด๎านการเกษตรแผนใหมํ ที่สามารถน าไปใช๎ประกอบเป็นอาชีพได๎ตํอไป 

                ดังนั้นโรงเรียนวัดเจริญรํมเมืองจึงได๎ด าเนินงานตามโครงการวิถีเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  อยําง
ตํอเนื่องเพ่ือได๎น าผลผลิตทางเกษตร ที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการท าเกษตรมากขึ้น รวมถึงเป็นการให๎นักเรียนฝีกปฏิบัติ และสามารถน าประสบการณ์ที่ได๎ไปใช๎ใน
การประกอบอาชีพในอนาคต   และสามารถถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎อื่นได๎ตํอไป  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการ ไว๎บริโภคตลอดปีการศึกษา  

 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนความรู๎และเข๎าใจ สามารถได๎ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการท างานเกษตร 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะอาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
 2.4 เพ่ือน าผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนและน าไปขายสร๎างทุนหมุนเวียน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย     
       3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นกัเรียนร๎อยละ 100 มีอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการ ไว๎บริโภคตลอดปีการศึกษา 
 3.1.2 นักเรียนร๎อยละ 100  มีความรู๎และเข๎าใจ สามารถได๎ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการท างาน
เกษตร 
 3.1.3 นักเรียนร๎อยละ 100  มีความรู๎และทักษะอาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 
 3.1.4 ผลผลิตร๎อยละ 70  สามารถน ามาประกอบอาหารกลางวันให๎นักเรียนและน าไปขายสร๎างทุน
หมุนเวียนได๎ 

 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
 3.2.2 นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดีทุกคน 

   3.2.3 นักเรียนได๎น าความรู๎ด๎านโภชนาการและด๎านการเกษตรไปใช๎ประกอบเป็นอาชีพได๎ใน
ครอบครัวได๎ 

 

4.กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ปลูกมะนาวใน
ทํอซีเมนต์ 

- ร๎อยละของนักเรียนที่ความรู๎และเข๎าใจการ
กระบวนการท าการเกษตรแบบครบวงจร 
-ร๎อยละของนักเรียนสามารถได๎ลงมือปฏิบัติจนเกิด
ทักษะการท างานเกษตร 
- ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎และทักษะอาชีพและมี
รายได๎เสริมระหวํางเรียน 
- ร๎อยละของผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให๎
นักเรียนและน าไปขายสร๎างทุนหมุนเวียน 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ70 

กิจกรรมที่ 2 ปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได๎ 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 ปลูกมะนาว
ในทํอซีเมนต์ 

            

กิจกรรมที่ 2 ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได๎ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  5,032.89 บาท (ถัวจํายทุกรายการ) 
      งบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  5,032.89  บาท 

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ 
1. ปุ๋ยเคมี  2 กรสอบ กระสอบละ 770 
บาท เป็นเงิน  1540  บาท 
2. ปุ๋ยหมัก 20 กระสอบ กระสอบละ 50 
บาท เป็นเงิน 1000  บาท 
3. พันธุ์ต๎นมะนาว 2 ต๎น ต๎นละ 50 บาท
เป็นเงิน 100 บาท 
4. บัวรดน้ าขนาด 4L 4 ชิ้น  ชิ้นละ 75 บาท  
เป็นเงิน 300  บาท 
5. บัวรดน้ าขนาด 10L4 ชิ้น  ชิ้นละ 86 
บาท เป็นเงิน 344  บาท 
6. จอบพร๎อมด๎าม 2 อัน  อันละ  220 บาท  
เป็นเงิน 440 บาท 
7. เสียมพร๎อมด๎าม 1 อัน  อันละ 178.89 
บาท  เป็นเงิน 175  บาท 

- 2640 1,262.89 
 

นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นางสาวจิรายุ  มีแก๎ว 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 

กิจกรรมที่ 2 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
- พันธุ์ต๎นมะละกอ 10 ต๎น  ตน๎ละ 90 บาท  
เป็นเงิน 900  บาท 
- พันธุ์ต๎นมะเขือ 22 ต๎น ต๎นละ  5  บาท 
เป็นเงิน 110 บาท 
- พันธุ์ต๎นพริกขี้หนู 24 ต๎น ต๎นละ 5 บาท 
เป็นเงิน  120 บาท 

- - 1,130 นางผํองใส  อั้นเต๎ง 
นางรสสุคนธ์  โยธา 
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ ์
นายสมหมาย  ทองแปูน 
นางสาวจิรายุ  มีแก๎ว 
นางกนกพร  ชํวยเกิด 

รวมงบประมาณ - - 5,032.89  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละของนักเรียนที่ความรู๎และเข๎าใจ
การกระบวนการท าการเกษตรแบบครบ
วงจร 
 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- บันทึกรายรับรายจําย 

-แบบสอบถามของนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกรายรับ-รายจําย 

2. ร๎อยละของนักเรียนสามารถได๎ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดทักษะการท างานเกษตร 

- การสังเกต 
- การบันทึกการท ากิจกรรม 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการท ากิจกรรม 

3. ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎และทักษะ
อาชีพและมีรายได๎เสริมระหวํางเรียน 

- การสังเกต 
- การบันทึกการท ากิจกรรม 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการท ากิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
4. ร๎อยละของผลผลิตมาประกอบเป็น
อาหารกลางวันให๎กับนักเรียนและน าไป
ขายสร๎างทุนหมุนเวียน 

- บันทึกรายรับรายจําย -แบบบันทึกรายรับ-รายจําย 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู๎และทักษะด๎านการท างานเกษตร สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีพของตนเอง

และครอบครัว และโรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ใช๎ในการประกอบอาหารกลางวันไว๎บริการนักเรียน
ตลอดจนน าไปขายเพ่ือสร๎างเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานตํอไป  
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โครงการ   สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข๎อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และสํงเสริม

การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข๎อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และสํงเสริม

การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
กลุํมงานที่รับผิดชอบ          กลุํมบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ             1. นางปัทมา    ขาวเผือก  2. นางผํองใส  อั้นเต๎ง  

3. นางถนอมสิน   ชัยชนะ  4. นางมีนา   ทองประดับ 
5. นายวัชระ   เจนภักดีกุล 6. นางกรุณา   ธีระอรรถจารี 
7. นายสมหมาย   ทองแปูน 8. นายปิยชน   สินไชย 
9. นางสาวสุธิดา  รองเมือง       10.นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน   

งบประมาณท้ังสิ้น  47,110  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให๎

สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล 
ขําวสารและรู๎จักเลือกสรรภูมิปัญญาและความต๎องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหวํางชุมชนกับโรงเรียน  

โรงเรียนถือเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน  ดังนั้นการที่ผู๎ปกครองนักเรียนหรือตัวแทนชุมชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการท ากิจกรรมตํางๆ ไมํวําจะเป็นการจัดการศึกษา วิทยากรให๎ความรู๎หรือท ากิจกรรมรํวมกับนักเรียน 
ท าให๎นักเรียนได๎เพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห๎องเรียน และเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถน า
ชื่อเสียงมาสูํตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางโรงเรียนและชุมชนอีกด๎วย 

โรงเรียนวัดเจริญรํมเมือง ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีระหวํางชุมชนกับ
โรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต๎องให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน 
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช๎สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ผู๎เรียน จึงได๎จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์                                                                                                              
2.1 เพ่ือให๎โรงเรียน บ๎านและชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด๎าน 

          2.2 เพ่ือให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 
          2.3 เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 จ านวนนักเรียน ครู ผู๎ปกครองและตัวแทนชุมชน ร๎อยละ 80 ได๎รับรู๎ขําวสาร กิจกรรม 
ของโรงเรียนผํานการสื่อสารทางวารสาร   
                3.1.2 คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ร๎อยละ  80  เข๎ารํวมประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
               3.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ร๎อยละ 80  เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแตํละ
ภาคเรียน 
               3.1.4 ผู๎ปกครองร๎อยละ 80 เข๎ารํวมประชุมผู๎ปกครองในแตํละภาคเรียน 
               3.1.5 ตัวแทนเครือขํายผู๎ปกครองร๎อยละ 80  เข๎ารํวมประชุมในแตํละภาคเรียน 
               3.1.5 นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และตัวแทนชุมชนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
     3.2.2 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 
 
  4.  กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 วารสารสัมพันธ์  เผยแพรํประชาสัมพันธ์วารสารทุกเดือน ร๎อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมภาคี 4 ฝุาย จ านวนผู๎เข๎าประชุมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

จ านวนผู๎เข๎าประชุมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน จ านวนผู๎เข๎าประชุมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง จ านวนผู๎เข๎าประชุมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 

กิจกรรมที่ 6 กีฬาสัมพันธ์ชุมชน จ านวนนักเรียน ครู ผู๎ปกครองและตัวแทน
ชุมชนเข๎ารํวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

ร๎อยละ 80 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 วารสาร
สัมพันธ์ 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมภาคี 
4 ฝุาย 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 5 ประชุม
เครือขํายผู๎ปกครอง 

            

กิจกรรมที่ 6 กีฬาสัมพันธ์
ชุมชน 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน   47,110.00 บาท (ถัวจํายทุกรายการ)             
งบอุดหนุน                             47,110    บาท 

                           งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน       -       บาท 
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 วารสารสัมพันธ์ 
 1. คํากระดาษ  ร๎อยปอนด์ A4  
 2. คําหมึกปริ้นท์  จ านวน 4 ขวด  ขวดละ
120 บาท (4 x 120) เป็นเงิน 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
360 

 
480 

นายวัชระ   เจนภักดีกุล   
นางสาวณิชกมล เฉี้ยนเงิน
นางผํองใส   อ้ันเต๎ง 
นางถนอมสิน   ชัยชนะ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
7. คําอาหารวําง ผู๎เข๎ารํวมประชุม 50 คน 

คนละ  25  บาทตํอมื้อ เป็นเงิน 
   2. กระดาษ A4   1  หํอ 
   3. คําปูาย ไวนิล  ขนาด  1.5 x 3 เมตร 

 
 
- 
- 
- 

 
 

1,250 
- 
- 

 
 

- 

120 
 

700 

นางผํองใส   อ้ันเต๎ง 
นางถนอมสิน   ชัยชนะ 
นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ปีการศึกษา 2 ครั้ง) 

1. คําอาหารวําง ผู๎เข๎าประชุม  15 คน 
คนละ 25 บาทตํอครั้ง  จ านวน  2  ครั้ง 
( 15x25x2)  เป็นเงิน 

2. กระดาษ A4 จ านวน 2 รีม   
รีมละ120 บาท (2x120)   เป็นเงิน 

3. คําปูายไวนิล  ขนาด 1.5x3  เมตร 

 
 
 

 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

750 
 
- 
- 

 
 
 
 

- 
 

240 
700 

นางมีนา   ทองประดับ 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
นายวัชระ   เจนภักดีกุล 
นายสมหมาย   ทองแปูน 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน    
( ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) 

1. คําอาหารวําง ผู๎เข๎าประชุม  450 คน 
คนละ 25 บาทตํอครั้ง จ านวน  2  ครั้ง 
( 450x25x2)  เป็นเงิน 

2. กระดาษ A4 จ านวน 2 รีม   
รีมละ120 บาท (2x120)   เป็นเงิน 

3. คําปูายไวนิล ขนาด  2x5  เมตร 
จ านวน 2 ผืน ผืนละ1,500 บาท เป็นเงิน 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

22,500 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

240 
 

3,000 

นางมีนา   ทองประดับ 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
นายวัชระ   เจนภักดีกุล 
นายสมหมาย   ทองแปูน 
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กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง   
( ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) 

1. คําอาหารวําง ผู๎เข๎าประชุม 60 คน 
คนละ 25 บาทตํอมื้อ จ านวน  2  มื้อ 
( 60x25x2)  เป็นเงิน 

2. กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม   
3. คําปูายไวนิล ขนาด  1.5x3  เมตร 

 
 
 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 

3,000 
- 
- 

 
 
 
 
- 

120 
700 

นางมีนา   ทองประดับ 
นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 
นายวัชระ   เจนภักดีกุล 
นายสมหมาย   ทองแปูน 

กิจกรรมที่ 6 กีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
  1. คําปูายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร 
  2. คําชุดนักกีฬา ( 60x150) 
    - คําอาหารวําง นักกีฬา 60 คน  คนละ    
      25 บาท ตํอมื้อ เป็นเงิน 
    - คํารางวัล ( 4x500) 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 

1,500 
2,000 

 
450 

9,000 
 
- 
- 

นางปัทมา   ขาวเผือก 
นายปิยชน   สินไชย 
นางสาวสุธิดา  รองเมือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 31,000 16,110  
 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละของจ านวนครั้งในการจัดท า
วารสารสัมพันธ์ 

  สรุปและรายงานผล แบบบันทึกและวารสาร 

2. ร๎อยละของคณะกรรมการภาคีเครือขําย
ที่เข๎ารํวมประชุม 

บันทึกการเข๎ารํวมประชุม แบบบันทึกการเข๎ารํวม 

3. ร๎อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่เข๎ารํวมประชุม 

บันทึกการเข๎ารํวมประชุม แบบบันทึกการเข๎ารํวม 

4. ร๎อยละของผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมประชุม บันทึกการเข๎ารํวมประชุม แบบบันทึกการเข๎ารํวม 
5. ร๎อยละของเครือขํายผู๎ปกครองที่เข๎ารํวม
ประชุม 

บันทึกการเข๎ารํวมประชุม แบบบันทึกการเข๎ารํวม 

6.  ร๎อยละของนักเรียน ครู ผู๎ปกครองและ
ตัวแทนชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ชุมชน 

รายงานกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาได๎รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาจากการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา  ตัวแทนเครือขํายผู๎ปกครอง  ผู๎ปกครอง คณะผู๎บริหาร ครูและนักเรียนสํงผลให๎ชุมชนได๎รับทราบ
ความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ มีการประสานความรํวมมือกันพัฒนา งานตํางๆใน
โรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครู นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน  สร๎างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 



บทท่ี 5 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 

  การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เปนกิจกรรมสำคัญท่ีกำหนดให

ผูรับผิดชอบโครงการ กำกับ นิเทศ ติดตาม ใหแผนงานโครงการลงไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังปญหา 

อุปสรรค ขอเสนอแนะของโครงการ ท้ังกอนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการเสร็จสิ้น 

เสนอใหผูบริหารสถานศึกษาทราบทันทวงที เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ หรือนำ

รายงานผลการประเมินโครงการมาใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท้ัง 3 ระยะ        

กอนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขของระยะเวลา ตัวชี้วัด

ความสำเร็จตามเปาหมาย ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ ความคุมคาของการใช

งบประมาณ 

2. เพ่ือติดตามใหการนำแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติอยางแทจริง เกิดประสิทธิภาพแกกลุมเปาหมาย 

3. เพ่ือรวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงานเปนระยะๆ นำไปสูการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการระหวางป 

4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

5. เพ่ือรายงานขอมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและคณะกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำป ในการปรับปรุงกิจกรรมโครงการใหมีความเหมาะสมตอไป 

 

สาระสำคัญของการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2564        

ของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 แบงเปน 4 สวนดังนี้ 

1. การติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในโครงการ 

2. การติดตามการใชจายงบประมาณ ในเรื่องของเปาหมาย แนวทางการใชจาย หลักฐานการ  

    จัดซ้ือจัดจาง 

3. การติดตามความกาวหนาของโครงการประจำทุกเดือน 

4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนปฏิบัติการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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แนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กำหนดปฏิทิน

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหผูรับผิดชอบโครงการรับทราบ และดำเนินการตามปฏิทิน 

เพ่ือไดทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมทุกครั้ง 

กอนการปฏิบัติกิจกรรมและลงมือดำเนินการตามปฏิทิน และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

2. ดำเนินการเบิกจายงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พรอมเก็บหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ติดตาม 

3. รายงานผลความสำเร็จเม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมตอผูบริหารและหัวหนางาน        

พรอมภาพถายประกอบ 

4. ผูรับผิดชอบกิจกรรมสรุป รวบรวมปญหา ขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในทุกๆ ดาน 

เสนอตอหัวหนางานและผูบริหาร เพ่ือหาทางปรับปรุงพัฒนาตอไป 

5. รวบรวมกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม ท่ีเสร็จสิ้นแลวในโครงการ รายงานเปนรูปเลมตอผูบริหาร

และผูเก่ียวของตอไป 

6. ขณะดำเนินการตามโครงการ ใหรวมเอกสารของโครงการทุกอยาง รวมท้ังหลักฐานการใช 

จายงบประมาณ เก็บไวในแฟมแตละโครงการอยางเรียบรอย พรอมใชงาน และตรวจสอบ ติดตาม       

อยูตลอดเวลา เอกสารท่ีจัดเก็บในแฟมโครงการควรมีดังนี้ 

6.1 สำเนาโครงการ 

6.2 บันทึกการประชุมโครงการตามกิจกรรม 

6.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมของโครงการ 

6.4 ภาพถายการจัดกิจกรรม 

6.5 หลักฐานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมของ                

      ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ 

6.6 หลักฐานการใชจายงบประมาณ การจัดซ้ือ จัดจาง ทะเบียนคุมงบประมาณ                  

      ของโครงการ 

6.7 การรายงานผล ติดตามผล ประเมินผลความกาวหนาของโครงการ ทุกระยะ 1 เดือน 

                             ตอผูบริหาร 

6.8 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเห็นวากอใหเกิดประโยชนตอโครงการ 
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ปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป รายการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ ผูรายงาน ผูติดตาม/นิเทศ 

1 ตุลาคม - 

ธันวาคม 

2563 

ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ี

กำหนดในแตละโครงการ รวมท้ังการเบิกจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ บันทึกการประชุมการวางแผน 

การจัดกิจกรรมในโครงการ 

หวัหนาโครงการ หัวหนากลุมงาน

ท่ีเก่ียวของ 

2 มกราคม - 

เมษายน 

2564 

ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ี

กำหนดในแตละโครงการ การรายงานผลการ

จัดกิจกรรม การเบิกจายงบประมาณ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

หัวหนาโครงการ หัวหนากลุมงาน

ท่ีเก่ียวของ 

3 พฤษภาคม - 

กรกฎาคม 

2564 

ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ี

กำหนดในแตละโครงการ การรายงานผลการ

จัดกิจกรรมตามโครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนกิจกรรม     

บางกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสม 

หัวหนาโครงการ ผูบริหาร 

4 สิงหาคม - 

กันยายน 

2564 

ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ี

กำหนดในแตละโครงการ รายงานผลการจัด

กิจกรรมตามโครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน

โครงการตามจำเปนและความตองการ และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 

หัวหนาโครงการ หัวหนากลุมงาน

ท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหาร 
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 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จะมีการประเมินผลสำเร็จของ วิสัยทัศน  พันธกิจ 

เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด โดยมีการกำหนดคาคะแนนในแตละตัวชี้วัด ผานความเห็นชอบ       

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการกำหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ

การใหคะแนน และวิธีดำเนินการโดยกำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จำนวน 4 ครั้ง 

เพ่ือไดทราบผลสำเร็จ ปญหา อุปสรรค  การดำเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 

ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ภาคผนวก 



บันทึกการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

------------------------------------------------- 
    

   มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ในคราวประชุมครั้งท่ี  
5/2563  เม่ือวันท่ี  29 ธันวาคม  2563  เห็นชอบใหใชแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ของ
โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ  และเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา การควบคุม กำกับ ติดตามในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีคุณภาพ 
นำไปสูเปาหมายความสำเร็จท่ีกำหนดตอไป   

 
 
 

              (นายศักลพงษ  เซงฮอ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
 

 

 

 
 



 

คำส่ังโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
ท่ี   ๑๓๖/25๖๓   

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
………………………………………..……. 

  ดวยโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กำหนด
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ เลตรังบูติค รีสอรท ตำบลไมฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
พ.ศ. 2546  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหนาท่ี   อำนวยความสะดวก  วินิจฉัย  สั่งการ  ใหคำปรึกษา  
แกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  และควบคุม  กำกับ  ดูแล  ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝายตางๆ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงค  ประกอบดวย 

1.1 นายสถาพร   ไทยกลาง  ผูอำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์     หัวหนากลุมบริหารวิชาการ    กรรมการ 

1.3 นางสุภัทตราวดี ประดับศรี  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

1.4 นางมีนา  ทองประดับ           หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป กรรมการ  

1.5 นางรสสคุนธ  โยธา    หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

1.6 นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ  ผูรับผิดชอบงานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ  มีหนาท่ี  จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ  
กับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวย 

๒.๑  นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางรสสคุนธ  โยธา  กรรมการ 
๒.๓  นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน กรรมการ 
๒.๔  นางสาวจิรารัตน  จิตรพิทักษ  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

 

๓. คณะกรรมการฝายประสานงาน มีหนาท่ี  ประสานงานสถานท่ีจัดการประชุม สถานท่ีพัก
สำหรับผูเขารวมการประชุม พรอมท้ังประชาสัมพันธวัน เวลา และสถานท่ีใหผูเขารวมประชุมทราบและเขารวม
การประชุม ประกอบดวย 

3.๑ นางสุภัทตราวดี  ประดับศร ี  ประธานกรรมการ 
3.๒ นางพิมพพร  คงประสม   กรรมการ 
3.๓ นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี กรรมการ 

 

๓.๔ นางสาว... 
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3.๔ นางสาวปริชญา  นะนุน   กรรมการ 
3.๕ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 

๔. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  มีหนาท่ี  ประสานงานการจัดสถานท่ีใหมีความพรอมตอการจัด
ประชุม พรอมท้ังจัดเตรียมสื่อ อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจำเปนตอการจัดประชุม ประกอบดวย 

๔.๑ นายสมหมาย  ทองแปน ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายปยชน  สินไชย กรรมการ 
๔.๓ นางผองใส  อ้ันเตง กรรมการ 
๔.๔ นางสาววันดี  สิทธิการ กรรมการ 
๔.๕ วาท่ีรอยตรีจักรพันธ  ทองเอียด กรรมการ 
๔.๖ นางปทมา  ขาวเผือก กรรมการ 
๔.๗ นายวัชระ  เจนภักดีกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน  มีหนาท่ี  ตอนรับ และรับลงทะเบียน ตามเวลาท่ีกำหนด   
พรอมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารการลงทะเบียนสงฝายประเมินผล ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาวลดาวรรณ  ชวยเรือง ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวพิชชารีย  ลวีิริยะพันธ กรรมการ 
๕.๓ นางสาวสุธิดา  รองเมือง กรรมการ 
๕.๔ นางสาวสุจิตรา  มงคลรตัน กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการฝายพิธีการ  มีหนาท่ี ดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไปตามกำหนดการ ประกอบดวย 

๖.๑ นางพิมพพร  คงประสม ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี กรรมการ 
๖.๓ นางรสสคุนธ  โยธา กรรมการ 
๖.๔ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสบุรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการฝายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม  มีหนาท่ี  ประสานงานการจัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มใหเพียงพอตอผูเขารวมการประชุม ตลอดระยะเวลาของการจดัการประชุม ประกอบดวย 

๗.๑ นางมีนา  ทองประดับ ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางถนอมสิน  ชัยชนะ กรรมการ 
๗.๓ นางสาวจิรายุ  มีแกว กรรมการ 
๗.๔ นางกนกพร  ชวยเกิด กรรมการ 
๗.๕ นางสาวปรียนันท  รักษารักษ กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล  มีหนาท่ี  รวบรวมขอมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพ่ือจัดพิมพและทำรูปเลมเอกสาร ใหเรียบรอยสมบูรณ พรอมท้ังสรุป ประเมินผล   
และรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ เสนอตอผูอำนวยการสถานศึกษา ประกอบดวย 

4.๑ นางรสสคุนธ  โยธา   ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน กรรมการ 
4.๓ นางสาวจิรารัตน  จิตรพิทักษ   กรรมการ 

 
๔.๔ นางสาว... 
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4.๔ นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ กรรมการ 
4.๕ นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี กรรมการ 
4.๖ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

    ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความวิริยะ  อุตสาหะ 
และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและทางราชการตอไป 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. 25๖๓ 
 
 
 
                    (นายสถาพร   ไทยกลาง) 

                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 



แบบรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

ประจำไตรมาส  ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)  ๒ (ม.ค.-มี.ค.)  ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)  ๔ (ก.ค.-ก.ย.) 
 

 

ชื่อโครงการ :                     . 
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ                   . 
                     . 
งบประมาณจัดสรร        บาท 

ตอนท่ี 1  ขอมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ 
2.๑ วัตถุประสงค 

 บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ 
  ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เนื่องจาก             .                                   

                   .                  
                   .       
             

2.๒ เปาหมาย 
    บรรลุเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

     ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ)             .         
                       .                  
                   .     

 ไมบรรลุเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก             .                                   
                   .                  
                   .                          
 

2.๓ การเบิกจายงบประมาณ (ใหระบุเพียงขอใดขอหนึ่งเทานั้น) 
   ยังไมไดเบิกจาย เพราะ                .    

                       .                  
                   .                          

  เบิกจายไปเพียงบางสวน เปนเงิน    บาท คิดเปนรอยละ          .                          
       ของงบประมาณท้ังหมด เพราะ               .                          

                   .                  
                   .                          

  เบิกจายตามจำนวนงบประมาณท่ีโครงการไดรับอนุมัติ  จำนวน     บาท  
                              (สงเอกสารการเบิกจายท่ีกลุมบริหารงบประมาณแลว) 

  เบิกจายงบประมาณท้ังหมด   จำนวน       บาท  (สงเอกสารการเบิกจาย  
         ท่ีกลุมบริหารงบประมาณแลว) และเกินกวางบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ เปนเงินจำนวนเงิน  

            บาท  คิดเปนรอยละ   ของงบประมาณ 
ท้ังหมด เพราะ                 .                          
                   .                  
                   .                          
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2.๔ ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
 ไมมี 

  มี (ระบุ)                    .                                   
                   .                  
                   .                   

 

2.๕ แนวทางแกไข 
 ไมมี 

  มี (ระบุ)                    .                                   
                   .                  
                   .                   

ตอนท่ี 2 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
                    .                  
                    .                   
                    .                  
                    .                   
                    .                  
                    .       
                    .                  
                    .                   
                    .                  
                    .                   
             
 

       ลงชื่อ                     

                             (        ) 

          ตำแหนง      



สำเนาถูกตอง 

 
(นายสถาพร  ไทยกลาง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ เวลา  13.๐๐ น. 

ณ  หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
…………………………………………………. 

 

 

ผูมาประชุม  ๑๒  คน 
 ๑. นายศักลพงษ  เซงฮอ  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นายธรรมพร  รงคจันทร ผูแทนผูปกครอง            กรรมการ 
 ๓. นางถนอมสิน  ชยัชนะ      ผูแทนครู           กรรมการ 
 ๔. นายโฆษิต  อ้ันเตง  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 ๕. นายเฉลิม  ศรีไทย  ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 
 ๖. นางชวนชม  คงหวาน           ผูแทนองคกรศาสนา  กรรมการ 
 ๗. นายณัฐ  รุงเรือง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๘. นายกิตติ  อ้ันเตง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๙. นางประคอง  เฉ้ียนเงิน ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสุวรรณา  ทองเกิด ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๑. นายกมณสิทธิ์  อ้ันเตง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๒. นายสถาพร  ไทยกลาง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  ๓  คน 

 ๑. พระครูสุกิจวิธาน 
๒. นายยงยุทธ  ตี้ฮอ 

๓. นายธรรมรงค  บุญชิต (เสียชีวิต) 

ผูเขารวมประชุม ๖ คน 

 ๑. นางจรวยพร  ชูบัว 

 ๒. นางรสสุคนธ  โยธา 

 ๓. นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี 
 ๔. นางมีนา  ทองประดับ 

 ๕. นางสุภัทตราวดี  ประดับศร ี

 ๖. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

ระเบยีบวาระ... 
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สำเนาถูกตอง 

 
(นายสถาพร  ไทยกลาง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แนะนำรองผูอำนวยการสถานศึกษา   

ดวยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ แจงคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไดบรรจุและ
แตงตั้งให นางจรวยพร  ชูบัว ตำแหนงครูโรงเรียนบานลำแคลง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ดำรงตำแหนง
รองผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซ่ึงไดเดินทางมารับตำแหนง 
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
 

ท่ีประชุม รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
3.1 ผลการเรียนภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 โรงเรียนวัดเจริญรมเมืองไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 
256๓  ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และไดดำเนินการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
256๓  ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   สรุปผลการประเมินไดดังนี้   
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ   
 

3.2 กำหนดปฏิทินการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แจงแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน  

การสอนชดเชย  และการอนุมัติการจบการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  ใหสถานศึกษาเปดภาคเรียนท่ี ๒  ในวันท่ี  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  และปดภาคเรียนท่ี ๒  ในวันท่ี  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  ซ่ึงมีเวลาเรียนรวมจำนวน  ๘๘ วัน  
โดยใหสถานศึกษาเปดสอนชดเชยใหครบตามโครงสรางเวลาเรียน   

โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  จึงกำหนดการปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชดเชย  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ   
 

3.3 การทบทวนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการกำหนดคาเปาหมาย     
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  กฎกระทรวงการประคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหง  
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  แตละระดับและประเภทสถานศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด  ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติ 
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  กำหนดใหสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดำเนินการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยใหกำหนด 

มาตรฐาน... 
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สำเนาถูกตอง 

 
(นายสถาพร  ไทยกลาง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระกระทรวงประกาศใช  และใหสถานศึกษากำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ไดดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และคาเปาหมาย ปการศึกษา 2563  ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ท้ังนี้  ไดพิจารณาเห็นวามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังกลาว ยังขาด
ความครบถวนสมบูรณ  จึงไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และคาเปาหมาย ปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยผูมีสวนเก่ียวของข้ึนใหม    

 

ท่ีประชุม รับทราบ     .   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมาย  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ไดดำเนินการทบทวนและปรับปรุงการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมาย ปการศึกษา 2563  ตามกำหนดในกฎกระทรวงและ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือความครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน นั้น   
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
คาเปาหมาย ปการศึกษา 2563  ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓) 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป 
  ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจาย  
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภาคเรียนท่ี ๒        
ปการศึกษา ๒๕๖๓  (๗๐%)  จำนวน  ๓ รายการ  คือ  คาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณการเรียน  และคา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล  (DMC)  ณ วันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ท้ังนี้ การใชจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  โรงเรียนตองถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด   
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548  และตามหลักเกณฑ
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2548  เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน)  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากท่ีสุด  โดย  

1) ใหสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับนโยบาย และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) เสนอแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาผานความเห็นชอบตอคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ 
4) การใชจายงบประมาณตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 

โรงเรียน... 
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  โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  พรอมกับเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาและใหความเห็นชอบ  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4) 
 

ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีโรงเรียนเสนอ ท้ังนี้ 
กรณีโรงเรียนมีเหตุผลความจำเปนในการยกเลิก ปรับเปลี่ยนโครงการ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม งบประมาณ 
หรือรายละเอียดอ่ืนใดในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  การพิจารณาใช
งบประมาณเหลือจายสิ้นปงบประมาณ ใหผูอำนวยการสถานศึกษา พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 
โดยยึดประโยชนของผูเรียนและสถานศึกษาเปนสำคัญ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

  - ไมมี - 
 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

(นางสาวณิชกมล   เฉ้ียนเงิน) 
   ผูจดรายงานการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาถูกตอง 

 
(นายสถาพร  ไทยกลาง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 



- 5 - 

 

สำเนาถูกตอง 

 
(นายสถาพร  ไทยกลาง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 



คณะผูจัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
 

นายศักลพงษ  เซงฮอ   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

นายสถาพร  ไทยกลาง            ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

นางจรวยพร  ชูบัว   รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

      

 

บรรณาธิการกิจ 
 

นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ 

 

 

พิมพ/จัดรูปเลม/ออกแบบปก 
 

นางจรวยพร  ชูบัว   รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

นางสุภาวนีย  เตี้ยซ้ี   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางรสสคุนธ  โยธา   หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

นางมีนา  ทองประดับ   หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

นางสาวปริชญา  นะนุน   ครู โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  ครู โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 

นางสาวณิชกมล  เฉ้ียนเงิน  เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียนวัดเจริญรมเมือง 
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