
 

 



 

ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนประถมนนทรี จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงาน
บุคคลและงานบริหารทั่วไป เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในฐานะสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ซึ่งช่วยให้การด าเนินการมี
อิสระ มีความคล่องตัวและมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ( แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 – 2568 ) โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์
งานทุกด้านโดยยึดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดเป็นหลัก โครงการซึ่งสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน ตลอดจนนโยบายของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 

 ขอขอบคุณคณะด าเนินการที่เป็นก าลังส าคัญในการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน นิเทศและติดตามผลตามภาระงานที่
ก าหนด เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและบุคคลอ่ืนทั่วไป 

 

 

 

              ( นายชาตรี    นามคุณ ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๑ 

บทที่ 1 

 ข้อมูลพื้นฐาน  

1.ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนประถมนนทรี  ตั้งอยู่เลขที่   66/1    ถนนพระราม 3   ซอย 79   แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120  โทรศัพท์  /  โทรสาร  02-2400697    
e-mail:P_nonsee@hotmail.co.th และ pnonsee99@gmail.com  website: 
www.prathomnonsee.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 2)  ถึงระดับ
ประถมศึกษา(ป.1-ป.6)  มีเนื้อที่ 9 ไร่  1 งาน  83 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  3  แขวง ได้แก่ แขวงช่อง
นนทรี  แขวงคลองเตย  แขวงทุ่งมหาเมฆ 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นายชาตรี นามคุณ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  15 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 

 2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ท่ีได้รับการแต่งตั้ง)  4   คน 
  2.2.1 ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนนันท์   เกลี้ยงไธงสง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   
โทรศัพท์ 098 – 426 – 3245 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายวิชาการ 
  2.2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  โทรศัพท์ 089 – 
011 – 8030 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
  2.2.3 ชื่อ-สกุล นางสาวภาระวี   สุทธิฉันท์ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท โทรศัพท์ 089 – 
440 – 7988  e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รบัผิดชอบกลุ่มบริหารบุคคล 
  2.2.4 ชื่อ-สกุล นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี โทรศัพท์087 – 996 
– 6068 e-mail e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

2.3 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

            โรงเรียนประถมนนทรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๖/๑ ถนนพระราม ๓ ซอย ๗๙ แขวงช่องนนทรี  เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา จัดซื้อโดยงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาท) เดิมสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ ปัจจุบัน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนประถมนนทรีรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๑๐ เปิดท าการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ โดยมีนายนิมิต ราชาคณะ  หัวหน้า
แผนกศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่เป็นคน
แรก 
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แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒ 

พุทธศักราช ๒๕๑๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๖ หลัง เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น 
พ้ืนเป็นไม้ จ านวน ๙๐ ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (เก้าสิบล้านบาท) ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓ ปี การจัดตั้งโรงเรียนประถมนนทรีขึ้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน 
จากเด็กที่พักอาศัยในแหล่งชุมชนแออัด 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๔ ได้มีอาสาสมัครรวมกันจัดตั้งมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีขึ้น โดยมี
คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช (ในขณะนั้น) เป็นประธานมูลนิธิ สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี
สมเด็จพระราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จงาน International Night ซึ่ง
โรงเรียนมหาไถ่และโรงเรียนร่วมฤดี จัดงานหาเงินให้โรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
ทรงพระราชทานเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช สมทบอีก ๒,๐๐๐ บาท (สอง
พันบาท) จากนั้นมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีได้จัดงาน “แก้วกรุณา” เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียน โดยครั้งสุดท้ายจัดเมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ ที่ห้องนภาลัย โรงแรม
ดุสิตธานี และมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีก็ยังคงด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีคุณมณฑิยา แพ่งสภา เป็นประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 
 พุทธศักราช ๒๕๑๗  โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านวิชาการ การบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงและประยุกต์ หลักสูตรประถมศึกษา 
 พุทธศักราช ๒๕๒๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้ลื้ออาคารเรียนออก ๓ ห้องเรียน เนื่องจากถูกทางด่วน 
สายท่าเรือ-ดินแดง ตัดผ่านเข้ามาในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ และปรับลดขนาดห้องเรียนลงให้
เหลือขนาด ๖X๖ เมตร 

คณะทันต์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดศูนย์ตรวจรักษาเฝ้าระวังทันต์สุขภาพให้แก่
นักเรียน โดยจะเป็นที่ฝึกหัดของนิสิตคณะทันต์แพทย์ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาก ากับเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 
๑ วัน โดยการด าเนินการดังกล่าว ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ และมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการจริงปี 
พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดยโรงเรียนจัดห้องเรียนให้ ๑ ห้องเรียน บริเวณชั้นล่างของอาคาร ๓ จนถึงปัจจุบัน 
 พุทธศักราช ๒๕๒๓ โรงเรียนประถมนนทรี โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร รวม 
๓๘ โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาทั้งประเทศ 
 พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๑ หลัง โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคาร 
๕ งบก่อสร้าง ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) โดยจัดให้เป็นบ้านพักผู้บริหาร 
 พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบห้องแถวชุด ๒ ชั้น จ านวน ๖ หน่วยพัก
อาศัย โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ 
 โรงเรียนท าการปรับปรุงโรงอาหาร ที่จ าหน่ายอาหาร และต่อเติมด้านหลังอาคาร ๒ ท าเป็นที่
รับประทานอาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
รับประทานอาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ชั้น ๓ อาคาร ๕ งบประมาณจาก บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จ ากัด ปรับปรุงห้องสมุดโดยขยายห้องเรียน รื้อ
ผนังก้ันห้อง ชั้น ๒ อาคาร ๕  
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พุทธศักราช ๒๕๒๙ โรงเรียนจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 
นาม พระพุทธศากยมุนีศรีประถมนนทรี (หลวงพ่อคุ้ม)  ประดิษฐานไว้ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หน้าระเบียงอาคาร 
ท าการเบิกเนตร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ มีนายพักตร์  ศรีนิเวศน์ ผู้อ านวยการส านักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี 
 พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านนักการภารโรง ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท) และส้วมนักเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
บาท) 
 พุทธศักราช ๒๕๓๑ โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปิดรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาในลักษณะชั้นเด็กเล็ก 
๑ ห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนวัยเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดรับในระดับอนุบาล ๑, ๒ และรับเตรียมอนุบาล อายุ ๓ ขวบ 
 โครงการพัฒนาการศึกษา ในระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๖ จัดท าป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน 
จัดท าป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน จัดห้องเรียนส าหรับเป็นส านักงานของสายชั้น เพ่ือเป็นที่พักของครู ใช้เป็นที่
ประชุม ปรึกษาหารือด้านวิชาการของครูในสายชั้นเดียวกัน ทาสีอาคารและห้องเรียนใหม่ โดยมีผู้บริจาคเป็น
เงิน ๓๐,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาท) คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีร่วมกันบริจาคเพ่ิมเติมอีก ๑๙,๕๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท)  โรงเรียนได้ท าการพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดปรับปรุงทดลอง ท าห้องลดเสียง
รบกวนจากทางด่วน ใช้งบประมาณ ๕๙,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) ซ่อมแซมประตูเหล็กยืด ปิด
ทางขึ้นลงอาคาร ซ่อมบันไดอาคาร ๒ ซ่อมแซมรั้ว ความยาว ๑๙๕ เมตร ทาสีอาคาร โดยงบประมาณ 
๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาท)  
 พุทธศักราช ๒๕๓๕ ใช้งบประมาณจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี ปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
ส้วม เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) โดยนักการภารโรงและลูกจ้างได้ร่วมกันก่อสร้าง 
 พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบพิเศษ ๗ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐๖,๑๐๐ บาท 
(สามแสนหกพันหนึ่งร้อยบาท)  
 พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายใน 
ภายนอกอาคารเรียน เทพ้ืน ค.ศ.ล.หลังอาคาร ๒ และบริเวณทางเท้าอาคาร ๕ ซ่อมเปลี่ยนประตูเป็นเงิน 
๖๘๕,๗๙๒ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท) สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๓/๒๙ จ านวน ๔ 
หลัง ๑๖ ที่นั่ง งบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) 

โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ กีฬา-กรีฑา นักเรียน ของส านักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจ าปี ๒๕๔๒ เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 พ.ศ. 2542 ได้รับมอบห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 1 ห้อง โดย          
ดร.กษมา วรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบ เมือวันที่ 20 
กันยายน 2542 
 พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างสระเก็บน้ า
ลักษณะพิเศษ เพ่ือป้องกันน้ าท้วมเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สร้างบริเวณหลังอาคาร 5 ห้า
อาคาร 6 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักเรียน โดยทางโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษารับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และครูมาสอน โรงเรียน



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๔ 

จัดเก็บค่าเล่าเรียนเป็นภาคเรียน คุณบุปผา จงเจริญรุ่งเรือง บริจาคสีให้โรงเรียนด าเนินการทาปรับปรุงเอง คุณ
ประพิณ เภตรากาศ บริจาคเงินส าหรับปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่เพ่ือจัดซื้อพันธุ์ไม้มาประดับ 
 พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งมี ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา เป็น
ประธาน ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีจัดเดินการกุศล เพ่ือหารายได้จัดท าสนามกีฬาและลู่วิ่ง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยเป็นสนามกีฬา เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ เป็นต้น 
 พ.ศ. 2545 จัดสร้างสวนหย่อม ขยายและปรับปรุง สถานที่นักเรียนรับประทานอาหาร โดยการยก
หลังคาให้สูงขึ้น จัดสร้างและปรับปรุงโดยใช้คนงานภารโรงเป็นผู้ด าเนินการ ใช้เงินสวัสดิการของโรงเรียน
ด าเนินการ 
 พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง
มาร่วมพัฒนาปรับปรุง 
 โรงเรียนจัดท าโครงการพ่ีเลี้ยงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โดยประชุมผู้ปกครองและ
เสียสละจ้างพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและครู 
 พ.ศ. 2547 บริษัทนานมีบุ๊ค ได้มอบเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดสร้างและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยบริษัทนานมีบุ๊ค จ ากัด 
ร่วมกับทางโรงเรียนประถมนนทรี แต่งตั้งการออกแบบ แบ่งส่วนต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณประพิณ 
เภตรากาศ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรีจัดสร้างวงจรสุริยจักรวาลจ าลองในห้องสมุด 
เพ่ิมเติมจากส่วนหอดาวที่บริษัทนานมีบุ๊คจ ากัดสร้างเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2548 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล เป็น
จานดาวเทียม จ านวน 6 ชุด โดยโรงเรียนได้จัดซื้อเพ่ิมเติมครบทุกห้อง ห้องพิเศษ และห้องประชุม โดยจัดซื้อ 
TV, VCD ให้ครบทุกห้องเรียนด้วยงบประมาณโรงเรียนในฝัน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยจัดซื้อชุด
การเรียนเพ่ิมอีก 10 ชุด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
การฝึกอาชีพเบื้องตน โดยจัดสอนท าบาติก จัดน าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู กรรมการ
เครือข่ายประจ าโรงเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันที่จังหวัด ศรีษะเกษ 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ปทุมธานี และนครนายก ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียน และทาสีอาคารใหม่ 
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ มา
เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด โรงเรียนประถมนนทรี (บริษัทนานมีบุ๊คอุปถัมภ์) โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ
สวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมงานจ านวนมาก และ
ยังมี พล.ต.ท ธวัชชัย จุลสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการเขตยานนาวา ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจทุ่งมหาเมฆ สส.กรณ์ จาติกวณิช  สก.สข. เขตยานนาวา และคลองเตย ตลอดจนผู้น าชุมชนมาร่วมงาน
ด้วย 
 วันที่ 25 มกราคม 2549 นายประพันธ์ ผลัดรื่น เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี แทน นายวิโรจน์ วรรณวงค์สอน ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ ตามค าสั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 627 / 2548 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
ตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ น าโดย นายอุฤทธิ์ บุญมาก ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม และให้การรับรองว่าโรงเรียนผ่านประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๕ 

 พ.ศ. 2549 คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทัศน์ และสภาพแวดล้อม โดยคุณ
ประพิณ เภตรากาศ และอาจารย์ผ่องพรรณ ศุภพันธ์ ได้รับบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุง
รั้วหน้าโรงเรียน และอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมแก้วกรุณา โดยใช้
งบประมาณจากเงินพัฒนาโรงเรียน 
 วันที่ 14 มกราคม 2550  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้ร่วมกันจัดงาน 40 ปี ก้าวไกลร้อยรวมใจประถมนนทรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียน 
 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจ าปีของนักเรียน โดยได้เรียนเชิญ
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วม
เป็นเกียรติ 
 พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถม
นนทรี คณะครู – ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจัดสร้าง ศาลาอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบ 80 พรรษา และได้ปรับและตกแต่ง ห้องศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้อง
ประชุมอังสนา และหอ้งผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งจัดท าป้ายนิเทศอีกจ านวนหนึ่ง 
 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2552 และได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานในพิธี รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
เป็นเกียรติ 
 โรงเรียนได้รับงบประมาณประจ าปี 2552 จ านวน 888,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยทาสีอาคาร ปูกระเบื้องโรงอาหาร เปลี่ยนประตูโรงเรียนตามห้องเรียน
ที่ช ารุด 

คุณประพิณ  เภตรากาศ ได้รวบรวมเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีที จ านวน 400,000 
บาท    (สี่แสนบาทถ้วน) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 3 และตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ คือ ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ เคริท เอบิชอพ และโรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยซื้อคอมพิวเตอร์
จ านวน 10 เครื่อง 
 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องศูนย์ประถมวัยต้นแบบ ขยายห้องประถมวัยเป็น 5 ห้อง ปรับปรุงห้องเตรียม
อาหาร ห้องเก็บของอนุบาล ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารบริเวณโรงอาหาร 
 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานพิธิเปิดห้อง
คอมพิวเตอร์ และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เคริท เอบิชอพ พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิสวัสดิการ
โรงเรียนประถมนนทรี 
 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัย กนกวุฒิพงษ์ สมาชิกสภาเขตยานนาวา ประสานงาน
เรื่องการจัดท าลานกีฬามาลงบริเวณรอบหอประชุมอเนกประสงค์ และบริเวณสนามเปตอง เริ่มด าเนินการวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2553  
 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยได้ด าเนินการเปลี่ยนหลังคา
กระเบื้องของโรงเรียน ทั้ง 6 อาคาร เป็นเงิน 839,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษามูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๖ 

 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน   จึงได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่างเห็นพ้องกันว่าให้ปรับปรุงห้องประชุมนนทรี โดยขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
ปูกระเบื้องใหม่ ปรับปรุงเวที ท าฝ้า ผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียงใหม่ และได้ท าบุญในพิธีเปิดห้อง
ประชุมนนทรี โดยมีคุณมณทิยา แพ่งสภา ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธี 
และพระครูสถิตบุยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายชื่อห้องประชุมนนทรี เพื่อเป็นศิริ
มงคล 
 วันที่ 17 มกราคม 2554 โรงเรียนได้นิมนต์พระวัดคลองภูมิมาถวายอาหารเพล เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งโรงเรียนประถมนนทรีและในวันนั้น ได้จัดให้มีการทองผ้าป่าการศึกษา เพ่ือระดม
ทรพัยากรจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้เงินจ านวน 
 ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพมหานครได้รับอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ ท าให้ต้อง
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มาเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ในการนี้ ท่านผู้อ านวยการ
สุริยา ชิณณะพงษ์ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยเดินทาง
ไปตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา รวมเป็นเงินผ้าป่า
ทั้งสิ้น 616,767.50 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้  
รับบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย 11,370 บาท รับจากซองและต้นผ้าป่า 386,037.50 บาท คุณทนง
ศักดิ์   มโนธรรมรักษา 216,360 บาท รวมทั้งสิ้น 616,767.50 บาท  น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
ช าระค่าน้ า – ค่าไฟ ซื้อที่นอน / ผ้าห่ม เข้าห้องพยาบาล ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 3 คน (ของคุณทนงศักดิ์  มโน
ธรรมรักษา) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรี 
 นอกจากนี้แล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ท าพิธีย้ายพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระศากยมุนีศรี
ประถมนนทรี (หลวงพ่อคุม) ซึ่งประดิษฐานจากชั้น 2 มาบริเวณสนามหน้าเสาธง และสร้างฐานองค์พระและ
ฉัตร งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยคุณทนงศักดิ์   มโนธรรมรักษา ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรี 
 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโดมเมทัลชิทบริเวณสนามหน้าโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากการเคหะแห่งชาติ จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโรงอาหาร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,865,766.10 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบ
สตางค์) 
 พ.ศ. 2556 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2557 ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่  / 49 จ านวน 1 ชุด ราคา 
442,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จากสพฐ. งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
        ปีการศึกษา 2559  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ห้องเรียนจ านวนทั้งสิ้น  17  ห้องเรียน    
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนต้อนรับผู้อ านวยการใหม่ นายชาตรี   นามคุณ ย้ายมาจาก
โรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงเรียนก่อสร้างเวที ขนาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
พ.ศ. 2560  



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๗ 

 วันที่ 17 มกราคม 2560  โรงเรียนจัดงานท าบุญ ครบรอบ 50 ปี และสถาปนาโรงเรียน โดยมีคุณ
กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน คุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา ประธาน
กรรมการสถานศึกษา คุณมณฑิยา  แพ่งสภา ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยอดีต
ผู้บริหาร ครูร่วมงาน มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การท าบุญ การแสดงของนักเรียน นิทรรศการวิชาการ  
 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงพ้ืนเวทีหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นพ้ืนไม้ ฝนตกใส่พื้นจึงช ารุด 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนเป็นเฌอร่าบอร์ด 
 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พ่อบ้านสถานทูตบราซิล ผู้จัดการคอน
โดนนนทรีเรสซิเดนท์ และคณะ ร่วมกันปรับปรุงทาสี รั้วโรงเรียน โดยชมรมเออี ไทยแลนด์ บริจาคสีให้และ
ร่วมทาสีด้วย 
 วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมการคัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง ภาคกลาง นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนแตง  นายสุเพชร ยอดตา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนธิเบศร์ นายปิยะ  รอดบ าเรอ ครูโรงเรียนสรีวิชัยวิทยา มาตรวจเยี่ยมประเมิน
โรงเรียน 
 วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร นางณภัทรภัค  ธัญญวณิชกุล ผู้อ านวยการนิรมล  บัวเนียม  ศึกษานิเทศก์อารยา  สระแก้ว  
มาตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน  
        โรงเรียนได้รับการประกาศยกย่อง รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green 
Standard) ระดับ ดีเลิศ จากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ปี พ.ศ.๒๕๖๑   
 เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์วงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ท าเนียบรัฐบาล 
        โรงเรียนได้ท าการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนอนุบาล เนื่องจากเดิมเป็นพ้ืนไม้ มีการผุพังตามกาลเวลา ได้
เปลี่ยนพ้ืนไม้เป็นพ้ืนคอนกรีต ปูกระเบื้อง เจาะช่องหน้าต่าง และทาสี  โดยการสนับสนุนงบประมาณการ
ปรับปรุงซ่อมแซมภาครัฐ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายอุทิศ หมายมั่น และเด็กหญิงพชรนันท์  เพร็ชสันทัด ได้น าเสนอ
การด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการยกย่องให้เป็น สถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ระดับประเทศ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 
        โรงเรียนท าการก่อสร้างเรือนรับรองผู้ปกครอง บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน โดยการระดมทุนจากภาคี
เครือข่ายไม่ใช้งบประมาณทางราชการ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้อ านวยการ ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จ 
 นายพชร  มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรี ได้รับการ
ป ระกาศยกย่ องให้ เป็ น ผู้ ท าคุณ ประโยชน์ ต่ อส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศ และเป็นทางเลือกส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
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 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งผู้บริหารธนาคาร
กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนประถมนนทรี 
 พ.ศ.๒๕๖๒  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารขนาด ๘๔ ที่นั่ ง 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ได้ท าการก่อสร้างและท าพิธีส่งมอบ โดยนาย
วิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยรักษาการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา, หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล , นายพชร มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในวันที่    กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท าการปรัปปรุงซ่อมแซมพ้ืน
อาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ (อาคารส านักงาน) ซึ่งเป็นพ้ืนไม้ มีการโก่งตัวของพ้ืนไม้และทรุดตัวของพ้ืน 
เนื่องจากมีการใช้งานมานาน ช ารุดตามกาลเวลา เป็นพ้ืนคอนกรีต ปูกระเบื้อง  เจาะช่องหน้าต่าง ทาสี และ
ปรับเป็นห้องส านักงานโรงเรียน ห้องประชุมอเนกประสงค์ และห้องฝ่ายปกครอง โดยการสนับสนุน
งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมภาครัฐ เป็นเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
        โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับเกียรติบัตร
สถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ณ กระทรวงแรงงาน 
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น โรงเรียนต้นแบบศีล ๕ ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้อ านวยการ
โรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกับเจ้าคณะแขวงยานนาวา ได้ต้อนรับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน 
 ได้รับป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ ๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  
        ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยม 
ประมินความก้าวหน้า ความพร้อมและความส าเร็จของโรงเรียนประถมนนทรีในฐานะโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล และวันที่     
        ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา ประวะโข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม รับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโรงเรียนพร้อมทั้งลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกับนายชาตรี นามคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
คณะคร ูโดยเยี่ยมบ้านนักเรียนในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ชุมชนเชื้อเพลิง เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
        เด็กหญิงนลินญา  ชัยเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ท าเนียบรัฐบาล 
 โรงเรียนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเข้ารับป้าย ณ วิทยาลัยอาชีวะนนทบุรี   
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับเกียรติบัต ร
สถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ต่อเนื่อง โดยผู้แทนกระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบ
เกียรติบัตร ณ ห้องประชุมอังสนา โรงเรียนประถมนนทรี 
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 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนยานนาวา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการ
นักเรียนและประชาชนในเขตยานนาวาและใกล้เคียง โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๒ เครื่อง ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพ พร้อมทั้งจ้างผู้ดูแลประจ าศูนย์ จ านวน ๑ คน 
 โรงเรียนได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๖ ซึ่งเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
โดยท าการปรัปปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนไม้ มีการโก่งตัวของพื้นไม้และทรุดตัวของพ้ืน เนื่องจาก
มีการใช้งานมานาน ช ารุดตามกาลเวลา เป็นพ้ืนคอนกรีต ปูกระเบื้องในชั้น ๑ ท าการขัดพ้ืนไม้  เจาะช่อง
หน้าต่าง ทาสี พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ห้องประชุมอังสนา และท าการทาสีอาคาเรียน ๓  โดยการ
สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมภาครัฐ เป็นเงิน ๓,๗๑๖,๘๐๐ บาท 
 

แผนที่โรงเรียน 
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  2.4 ค าขวัญโรงเรียน  ประพฤติดี   มีวินัย   ใฝ่วิชา 

   ปรัชญาโรงเรียน   สุวิชาโน   ภว โหติ   แปลว่า   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

    สีประจ าโรงเรียน   เขียว – เหลือง 

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

  2.5 เอกลักษณ์   สถานศึกษาพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนประถมนนทรีให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมินภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม  ได้แก่  โครงการซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์   
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   และคณิตศาสตร์   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   เป็น
ต้น  มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)   มีการวัดผลประเมินผล  และน าผล
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  โรงเรียนประถมนนทรีได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 

 2.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนประถมนนทรี มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

แบ่งออกเป็น  4 งานดังนี้ 

1. งานบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารบุคลากร 
3. งานบริหารงบประมาณ 

4. งานบริหารทั่วไป 

 
 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

6.  

7.        

8.  

 

 

 

 

 

 

9.  

- งานส านกังานดา้นการบริหารงานงบประมาณ 

- งานจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อสพฐ. 

- งานจดัท าแผนปฏิบติัการและขออนุมติัใช้จ่าย

ตามที่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก สพฐ.

โดยตรง 

-  งานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

- งานรายงานผลการเบิกจ่าย ตรวจสอบ ติดตาม

และรายงานการใชง้บประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้

ผลผลิตจากงบประมาณ 

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

- งานปฏิบติังานอ่ืนใดตามที่ไดรั้บมอบหมาย

เก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- งานเบิกเงินจากคลงั 

- งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

-  งานน าเงินส่งคลงั 

- งานจดัท าบญัชีการเงิน 

- งานจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี  
- งานวางแผนพสัดุ 

- งานก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างท่ี

ใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอ สพฐ. 

- งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อจดัท า

และจดัหาพสัดุ 

- งานจดัหาพสัดุ 

- งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย 

- งานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

- งานส านกังานดา้นการบริหารงานวิชาการ 
- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

- งานวางแผนงานดา้นการบริหาร  งาน
วิชาการ 

- งานจดัการเรียนการสอน 

- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- งานทะเบียน วดัผล ประเมินผลและ  เทียบ
โอนผลการเรียน 

- งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งานพฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมชุมชนใหมี้ความ 

เขม้แขง็ทางวิชาการ 
- งานประสานความร่วมมือในการ 
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

- งานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

- งานจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
งานดา้นการบริหารงานวิชาการ 

- งานคดัเลือกหนงัสือเรียน  
- งานพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

- งานขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิสวสัดกิารโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

- งานส านกังานดา้นการบริหารงาน 

  บุคคล 
- งานวางแผนอตัราก าลงั 
- งานจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึนการ 
   ยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานเล่ือนขั้นเงินเดือน  
- งานการลาทุกประเภท 

- งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

- งานวนิัยและการลงโทษ 

- งานสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการ 

- งานอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

- งานจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 

- งานเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

   ขา้ราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

- งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและ 
  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
- งานส่งเสริมวนิัย คุณธรรมและ 

  จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู    
   และบุคลากรทางการศึกษา 
- งานริเร่ิมส่งเสริมการขอบอนุญาต 

  ประกอบวชิาชีพครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- งานพฒันาขา้ราชการครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษา 
- งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
 

 

 

- งานส านกังานดา้นการบริหาร       งาน
ทัว่ไป 

- งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 

- งานประสานงานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา 
-งานวางแผนบริหารการศึกษา 

- งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย 
  และแผน 
- งานจดัระบบการบริหารและพฒันา
องคก์ร 

- งานพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- งานด าเนินงานธุรการ 
- งานดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

- งานจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

- งานการรับนกัเรียน 

- งานเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการ
จดัตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

- งานประสานงานการจดัการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั 

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-  งานทศันศึกษา 
-  งานกิจการนกัเรียน 
-  งานแนวทางจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการลงโทษนกัเรียน  

- งานระบบการดูแลช่วยเหลือ  น.ร. 
- งานประชาสมัพนัธ์การศึกษา 
-  งานส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการ
จดัการศึกษา 

-   งานปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ด้านการบริหารงานวชิาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนประถมนนทรี 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๑๒ 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  334  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 3 4 7 7 

อนุบาล 2 4 16 20 20 

อนุบาล 3 11 9 20 20 

รวม 18 29 47  

ป.1/1 11 11 22 22 

ป.1/2 11 12 23 23 

ป.2/1 8 10 18 18 

ป.2/2 8 10 18 18 

ป.3/1 12 15 27 27 

ป.3/2 13 12 25 25 

ป.4/1 14 14 28 28 

ป.4/2 20 8 28 28 

ป.5/1 10 8 18 18 

ป.5/2 9 8 17 17 
ป.6/1 15 10 25 25 

ป.6/2 15 9 24 24 

ระดับชั้นเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

การศึกษาพิเศษ  7 7 14 14 

รวม 153 134 287  

รวมทั้งหมด 167 163 334  

 

 

 

 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๑๓ 

4. ข้อมูลบุคลากร 

ข้าราชการครู 

ที ่
ชื่อ – สกุล อายุ อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

1 นายชาตรี นามคุณ 
 

4๒ 15 ผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

- - 

2 นางสาวภาระวี สุทธิฉันท ์
 
 

5๒ 25 ครู.คศ 3 กศ.ม. การศึกษา
พิเศษ 

ทุกรายวิชา กศ.4-
6 

3 นางสาวชไมภรณ์ ภิญโญ 
 
 

๖๐ 39 ปี       
4 เดือน 

ครู.คศ 2 ปริญญาตรี ประถมศึกษา - คณิตศาสตร ์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร ์
- ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารร 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 

ป.2 

4 นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ 
 
 

๕๓ 29 ปี 
11 

เดือน 

ครู.คศ 2 ปริญญาโท การสอน
ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา

ต่าง 
ประเทศ 

- ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพื่อ    
การสื่อสาร 
 

ป.5-6 

5 นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธ์ิ 
 
 

๕๗ 32 ปี 
4 เดือน 

ครู.คศ 2 ค.ม. ประวัติศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสารร 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 

ป.2/1 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๑๔ 

ที ่
ชื่อ – สกุล อายุ อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

6 นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง 
 
 

๔๖ 1๒ ปี 
๒ เดือน 

ครู.คศ 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 
- สุขศึกษา 
-หน้าที่พลเมือง 

ป.
3,4,6 

 
 

๗ นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 
 
 

4๖ ๘ ปี 
๙ เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี ภาษาไทย - ภาษาไทย 
-หน้าที่พลเมือง 
- สุขศึกษา 

ป.5-6 

๘ นางสาวชลรัตน ์ กอหาญ 
 
 

3๘ ๘ ปี 
๙ เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี  
ศิลปะ
ศาสตร์

บัณฑิต ป.
บัณฑิต

วิชาชีพครู 

ภาษาอังกฤษ  - ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือ    
การสื่อสาร 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- คณิตศาสตร์ 
- หน้าที่
พลเมือง 
- สังคมศึกษา 

ป.3 

๙ นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี 
 
 

3๔ ๘ ปี 
8 เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 
 

อ. 3 

๑๐ นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ 
 

3๔ ๘ ปี 
8 เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี 
ค.บ. 

ภาษาไทย - ภาษาไทย 
 

ป.๓ 

1๑ 
 

นางสาวพนิดา    โสมวงศ์ 
 
 

3๒ ๗ ปี 
1๑ 

เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

อ. 2 

1๒ นางสาวทัศนนันท ์ เกลี้ยงไธสง 
 
 

3๖ ๖ ปี ๒ 
เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี 
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 

วิทยาศาสตร์ ป.4-5 

1๓ สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ ์
 

3๑ ๕ ปี 
 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

อ. 3 

14 นางสาวอรนิชา สุดใจ 
 
 

3๑ ๕ ปี 
 

ครู.คศ. 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

อ. 1 
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ที ่
ชื่อ – สกุล อายุ อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

15 นางสาวเบญจมาศ   ตันเที่ยง 
 
 

2๙ ๓ ปี  
๗ เดือน 

ครู.คศ. 1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

 

ป.1-๖ 

16 นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ 
 
 

2๖ ๒ ปี 
๕ เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ประถมศึกษา - คณิตศาสตร ์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร ์
- ภาษาไทย 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- ศิลปะ 
- ประวัติศาสตร ์

ป.๖ 

17 นางสาววัลลภา พลับน้อย 
 
 

2๗ ๒ ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
(ศษ.บ.) 

ประถมศึกษา - คณิตศาสตร ์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร ์
- ภาษาไทย 
 

ป.1 

18 นางสาวศุจีภรณ ์ จันขอนแก่น 
 
 

2๖ ๑ ปี ๖ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ประถมศึกษา - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- สุขศึกษา 
 

ป.4 

19 นางสาววรรณวิษา   กูลแดง ๓๐ ๘ เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 

ป.๔ 
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ครูอัตราจ้างโรงเรียนประถมนนทรี   
ที ่ ชื่อ - สกุล  อายุ อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

1 นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์ 
 

2๗ 1 ปี 
๖ เดือน 

ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี ภาษาจีน - ภาษาจีน อนุบา
ล 

ป.1-6 
2 นายอรรครพล รัตนวัน 

 
26 ๑๑ 

เดือน 
๒๗ วัน 

ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

- คอมพิวเตอร์ ป.1-6 

๓ นายอภิเดช รู้อยู่  ๒๔ ๔ เดือน ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา - ดนตรี 
- ศิลปะ 
- สุขศึกษา 

ป.๑-๖ 

พนักงานราชการ(ช่วยราชการโรงเรียนประถมนนทรี)   
1 นางปิยะพร อินอ่อน 

 
27 ๑ ปี ๗  

เดือน 
พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี จิตวิทยา - ทุกรายวิชา - กศ. 

ลูกจ้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
1 นายอุทิศ หมายมั่น 

 
 

46 23 ลูกจ้าง 
ประจ า 

ปริญญาตรี 
(บธบ.) 

บริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์) 

- การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

ป.3-6 

2 นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
 

33  8 ปี 
8 เดือน 

ครูธุรการ ปริญญาตรี 
(บธบ.) 

การจัดการ
ทั่วไป 

- - 

ที ่ ชื่อ - สกุล  อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

3 นางสงกรานต์ วรรณแสง 47 8 ปี พ่ีเลี้ยง ม.6 (กศน.) - - - 
 

4 นางส าเนียง ชัยเดช 47 7 ปี พ่ีเลี้ยง ป.6 - - - 
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สรุปข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  1 - 1 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน  - - - 

ครู ค.ศ.4  - - - 

ครู ค.ศ.3   (ช่วยราชการ) - 1 1 

ครู ค.ศ.2  - 4 4 

ครู ค.ศ.1  - 9 9 

ครูผู้ช่วย - 4 4 

ครูอัตราจ้าง 2 1 3 

ลูกจ้างประจ า       1 - 1 

พนักงานราชการ  (ช่วยราชการ) - 1 1 

ลูกจ้าง (สพป.กทม) - 3 3 

อ่ืนๆ (ลูกจ้างของโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์) 1 8 9 

รวม 5 31 36 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 การพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมนนทรี ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 -  ปี พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร  สนามหน้าเสาธง ติดตั้งหลังคาโดม  
ปรับปรุงห้องสมุด และพ้ืนอาคารอเนกประสงค์    

-  ปี พ.ศ.  2556  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย    จ านวน 4 ห้อง  จาก สพฐ. 
-  ปี พ.ศ.  2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขานักเรียนอนุบาล จาก สพฐ. 

 - ปี พ.ศ.  2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามหน้าเสาธง   อาคารอเนกประสงค์  อาคารเรียน  
สนามหญ้าอนุบาล  เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ านักเรียน 
 - ปรับปรุงบ้านพักครู หลังคา ระบบระบายน้ า ทาสี งบจาก สพฐ. 200,000 บาท 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ประตู กลอน หน้าต่าง ต่อเติมลูกกรง  งบจาก สพฐ. 360,000 บาท 
 - ปี พ.ศ. 2559 ได้เงินจากการระดมทรัพยากรสร้างเวทีหน้าเสาธง 

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน  จ านวน  6  หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน  2  หลัง  คืออาคาร
อเนกประสงค์ ส้วม  3  หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม  โรงอาหาร  2  หลัง  สนามเด็กเล่น  (เครื่องเล่นใน
สนาม)     2  สนาม  สนามหน้าเสาธง   และสนามเปตอง  1  สนาม 
 - วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงพื้นเวทีหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นพ้ืนไม้ ฝนตกใส่พ้ืนจึงช ารุด 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนเป็นเฌอร่าบอร์ด     
 - วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พ่อบ้านสถานทูตบราซิล ผู้จัดการ
คอนโดนนทรีเรสซิเดนท์ และคณะ ร่วมกันปรับปรุงทาสี รั้วโรงเรียน โดยชมรมเออี ไทยแลนด์ บริจาคสีให้และ
ร่วมทาสีด้วย 
 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ งบจาก สพฐ. 179,900 บาท 
 - ปรับปรุงอาคารอนุบาล งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์  งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊ก  พัดลม งบจากบริษัทชไนเดอร์ 

- ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบสนับสนุน จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคารอนุบาล) งบประมาณจ านวน 
668,000 บาท 
 - ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคาร๑) งบประมาณ
จ านวน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท   

- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ
จ านวน ๓,๗๑๖,๘๐๐๐ บาท 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนประถมนนทรีมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย มีทั้งชุมชนแออัด 
คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ชุมชน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม  ชุมชน 
บริเวณด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด   ได้แก่  ชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนแออัดเย็นอากาศ  
ชุมชนแออัดเชื้อเพลิง  ชุมชนแออัดวัดคลองเตย   เป็นต้น  สถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน  ได้แก่  
สถานีรถไฟแม่น้ า  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ตลาดคลองเตย  วัดใหม่ช่องลม  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ฯลฯ  คนในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากชนบท  อาชีพผู้ปกครองรับจ้างทั่วๆไป  เช่น  ช่างไม้  
ช่างปูน  ช่างทาสี  ขับรถรับจ้าง  ช่างก่อสร้าง  แม่บ้าน  ค้าขายเล็กๆน้อยๆ  บางคนมีอาชีพไม่แน่นอน  มี
ลักษณะรับจ้างเป็นรายวันหรือชั่วคราว  บางคนท างานอิสระ  เช่น  ขายของเบ็ดเตล็ด  เก็บของจากกองขยะ  
ซักผ้าเย็บเสื้อโหล  ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ การจัดงานวันอัฏฐมีบูชา โดยขึ้นเป็นประจ าทุกปี ณ วัดด่าน เขตยานนาวา 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   ๖๐,๐๐๐  บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4  คน 

การนับถือศาสนาของนักเรียน 

ศาสนา จ านวน (359 คน) ร้อยละ 

พุทธ 350 97.50 

คริสต์ 6 1.67 

อิสลาม 3 084 

 
7. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

7.1 ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน  

 
 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชลรัตน์       กอหาญ 

ครูผู้น าเสนอผลงานนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวธีวาวรรณ     พันธ์ดี 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติดีเด่น กระทรวงแรงงาน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 
 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวพนิดา  โสมวงศ์ 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติดีเด่น กระทรวงแรงงาน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท์ 
ครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
   

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ส่วนกลาง  

นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวทัศนนันท์    เกลี้ยงไธสง 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปี2563  
 
 
 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวชลรัตน์  กอหาญ 

 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน    ร่วมกับส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ส านักงาน
กองทุนสร้างเสรมิสุขภาพ 
เครือข่ายครูดไีม่มีอบายมุข 
และเครือข่ายโรงเรียนค าพ่อ
สอน    

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องActive Learning  สพป.ยโสธร เขต2  

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น Kru Pipe Music PAO School  

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะ
ด้านการ เข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) จ านวน18 
ชั่วโมง    

สพป.สงขลา   เขต1 
   
    

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลด้าน
ทักษะการใช้ชีวิตขอกช่วงอายุต่างๆ   

สพม. เขต4  
    

เกียรติบัตรอบรมครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้หัวข้อ  
"การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ  

 

เกียรติบัตรสอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการ  
ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจรติไทย 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๑ 

 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครนูางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 
 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัส COVID-19    

โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

เกียรติบัตรผ่านการประเมินทักษะความรู้พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล สพป.กจ.1   

เกียรติบัตรอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) การท าสื่อวิดิทัศน์ด้วยแอพพลิเคชั่น
KineMaster    

วิทยาลัยเทคนิคสุรนาร ี
   

    

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต   

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
    

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนหนองรีประชา
นิมิต  

เกียรติบัตรผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่6โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานตามโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )    

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
   
   

เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรม "สื่อสนุก สุดสร้างสรรค์สารพัน
เทคนิคการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ภายใต้
โครงการ Teams For Education ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร"   

ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
   
    
    

เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัดภายใต้โครงการTeams For Education 
    

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   
    
    

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปี 2563  
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาววัลลภา พลับน้อย 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563    ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๒ 

 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววัลลภา พลับน้อย 
นางสาวอรนิชา       สุดใจ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยากรค านวณส าหรับครูป.1-3    

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภัทรพร     ภูบุญทอง 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชลรัตน์       กอหาญ 

ครูผู้น าเสนอผลงานนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวธีวาวรรณ     พันธ์ดี 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติดีเด่น กระทรวงแรงงาน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวพนิดา  โสมวงศ์ 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติดีเด่น กระทรวงแรงงาน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท์ 
ครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
   

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ส่วนกลาง  

นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวทัศนนันท์    เกลี้ยงไธสง 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปี2563  
 
 
 
 
 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๓ 

 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชลรัตน์  กอหาญ 

 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน    ร่วมกับส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ส านักงาน
กองทุนสร้างเสรมิสุขภาพ 
เครือข่ายครูดไีม่มีอบายมุข 
และเครือข่ายโรงเรียนค าพ่อ
สอน    

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องActive Learning  สพป.ยโสธร เขต2  

นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 
 

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น Kru Pipe Music PAO School  

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะ
ด้านการ เข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) จ านวน18 
ชั่วโมง    

สพป.สงขลา   เขต1 
   
    

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลด้าน
ทักษะการใช้ชีวิตขอกช่วงอายุต่างๆ   

สพม. เขต4  
    

เกียรติบัตรอบรมครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้หัวข้อ  
"การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ  

 

เกียรติบัตรสอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการ  
ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจรติไทย 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัส COVID-19    

โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

เกียรติบัตรผ่านการประเมินทักษะความรู้พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล สพป.กจ.1   

เกียรติบัตรอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) การท าสื่อวิดิทัศน์ด้วยแอพพลิเคชั่น
KineMaster    

วิทยาลัยเทคนิคสุรนาร ี
   

    

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต   

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
   

  



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๔ 

 ประเภท  ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววัลลภา พลับน้อย 
 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563    ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาววัลลภา พลับน้อย 
นางสาวอรนิชา       สุดใจ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยากรค านวณส าหรับครูป.1-3    

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภัทรพร     ภูบุญทอง 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สิบเอกหญิงอัญชนา  สุทธิสนธ์ 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

7.2 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

 

ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัชกรณ์ พลายบัว ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผลสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  2563   
56.46 คะแนนสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๕ 

7.3 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ประสบความส าเร็จ  

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- - - - - 
  

 7.4 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือง  มีความสะดวกสบายในการคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร และการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านต่าง ๆ  อีกท้ัง ยังใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์  
ศาสนสถานต่าง ๆ   สถานีรถไฟแม่น้ า   บริษัทห้างร้านต่าง ๆ   ธนาคาร  ตลาดปีนัง   ตลาดคลองเตย   
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัย  ทั้งของรัฐบาล    
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 บุคลากรของโรงเรียนมีครบทุกวิชาเอก  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน
ประถมนนทรี   สนับสนุนงบประมาณจ้างครูดนตรีไทย   อีกท้ังโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและ
องค์กรอ่ืน ๆ   เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์สาธารณสุข 55  ส านักงานเขตยานนาวา 
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  หน่วยงานเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     

 บริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนประถมนนทรี  อยู่ใต้ทางด่วน  เป็นจุดอับและลับตา   อีกทั้งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนนักเรียนและขนาดพ้ืนที่โรงเรียนนั้น  มีบริเวณกว้าง   อาคารเรียนมีมากเกินความ
จ าเป็น   พ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีจุดอับหลายแห่ง   เนื่องจากอาคารเรียนมีส่วนเชื่อมต่อเนื่องกันทุกอาคารเรียน
และทุกชั้นเรียน  ประกอบกับรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนแออัด   อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม   
ทรัพย์สินทางราชการถูกโจรกรรมอยู่บ่อยครั้ง  บุคลากรในโรงเรียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพบว่า 
บริเวณด้านหน้าโรงเรียนและด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะเป็นทางเปลี่ยว    มีขโมย  ฉกชิง  วิ่งราวอยู่เป็น
ประจ า 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๖ 

บทที่ 2 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

วิสัยทัศน์ โรงเรียน 
  “โรงเรียนประถมนนทรี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีคุณธรรมน าความรู้ มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์อย่างมีคุณภาพและมีความสุข” 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่ทักษะการด ารงชีวิต 
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน  
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3. นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และมีความสามารถทางวิชาการตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
  4. นักเรียนรู้จักพ่ึงตนเองและปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  โรงเรียนประถมนนทรีได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๗ 

บทที่ 3 

การบริหารงบประมาณและโครงการ 
.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2563 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 

1. งบเงินอุดหนุนรายหัว  

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,254 

124,920 

127,449 

669,970 

169,291 

(1,311,884) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณ 

1. งบอุดหนุนรายหัว 

1.1 ค่าหนังสือเรียน 

 

 

220,254 

1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 124,920 

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 127,449 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 635,340 

1.5 โครงการการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 4862.25 

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการ 

     เรียนรู้นักเรียนตามกลุ่มสาระการ 

     เรียนรู ้

18,740.90 

 

1.7 โครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 10,349 

1.8  กิจกรรมส่งเสริมสื่อการเรียน 

      การสอนของครู 

34,830.10 

1.9 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 33,842.75 

1.10 โครงการการพัฒนางานวัดผลประเมินผล         59,692 

1.11 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

         

1,500 

1.12 โครงการวันส าคัญ 2,470 

1.13 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 10,805 

1.14 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,199.50 

1.15 โครงการสภานักเรียน 7,000 
 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๘ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

  1.16 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 47,821.73 

1.17  พัสดุของใช้ส านักงานและ ชั้นเรียน 96,089.96 

1.18 โครงการพัฒนาระบบการเงิน 

       และสินทรัพย ์

2133 

1.19 โครงการจัดการเรียนการสอน 

       ในชว่งเกิดการแพร่ระบาดของ 

       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

34,132 

2. เงินอุดหนุน อปท. 

    -อาหารเสริมนม 

 

605,786.34 

2. เงินอุดหนุน  อปท.  

-โครงการอาหารเสริมนม 

 

605,786.34 

    -อาหารกลางวัน 1,277,360 - โครงการอาหารกลางวัน 1,277,360 

    -สื่อการเรียนการสอน 

     อนุบาล 

18,600 -สื่อการเรียนการสอนอนุบาล 18,600 

3. เงินปัจจัยนักเรียน
ยากจน 

3.1 เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียก
ยากจน 

 

 

80,500 

 

3. เงินปัจจัยนักเรียนยากจน 

 

3.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

 

 

80,500 

 

3.2 เงิน กสศ.  

นักเรียนยากจน 

 

 

 

 

 

 

132,760 3.2 เงิน กสศ. นักเรียนยากจน 132,760 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๒๙ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา 

1. เงินบ ารุงการศึกษา 

 

 

 

1,317,655 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา 

-  ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

998,625 

- ค่าประกันสังคม 100,212 

- ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและ 

  บุคลากรทางการศึกษา 

48,880 

- ค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนอนุบาล 39,040 

2. เงินบริจาคซื้อ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

162,940 -ซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 131,000 

3. เงินบริจาคสนับสนุน
เหรียญรางวัลนักกีฬา 

10,000 -จัดซื้อเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาใน
กิจกรรมกีฬาสี 

10,000 

4. บริจาคสนับสนุน
กิจกรรมนักเรียน 

65,717 

 

-ค่าป้ายนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

-ค่าจัดนิทรรศการ การเรียนการสอนช่วงโรค
ระบาด COVID-19 

- ค่ารางวัลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET 

- ค่าอุปกรณ์การศึกษา ดาบไทย 

-ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางการศึกษา 

900 

5,000 

 

21,220 

 

6,450 

2,900 

5. ดอกเบี้ย 439.95 -จ่ายดอกเบี้ยคืนคลัง 

 

 

 

 

 

439.95 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๓๐ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย/บาท จ านวน/บาท 

เงินอ่ืนๆ 

1. เงินบริจาคเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

1.1 เงินบริจาคท่ัวไป  

1.2 เงินบริจาคผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา      

 

 

 

40,499 

118,299 

เงินอ่ืนๆ 

 

- ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

-ค่ากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 

 

35,499 

5,000 

-ซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 14,500 

-ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ในห้องประชุม  

70,000 

-กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 13,799 

-ติดตั้งระบบเครื่องเสียงสนามโดมหน้าเสาธง 20,000 

2. กองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวัน 

158,500 - ค่ากองสร้างโรงเรือนไก่ 

-ค่าไก่จ านวน 100 ตัว และอุปกรณ์ 

-ค่าอาหารไก่ 

44,550 

62,500 

51,450 

3. องค์กรช่วยเหลือเด็ก
ประจ าประเทศไทย 

8,000 โครงการ  Save the children 8,000 

 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  48.43     ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   51.57     ของรายรับ 

 

 

 

4. ส านักงานส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

 

11,500 -ค่าด าเนินการจัดสอบโครงการอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

11,500 

 

รวมรายรับ 5,320,440.34 รวมรายจ่าย 5,290,902.34 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๓๑ 

ตารางจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

 ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โรงเรียนวถีิพุทธ 5,000 ครูวลัลภา 

2 การพฒันาศูนยป์ฐมวยัตน้แบบ 194,600 ครูธีวาวรรณ 

3 การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 5,000 ครูภาระวี 

4 การพฒันาศกัยภาพวชิาภาษาไทย 5,500 ครูสนธยา 

5 การพฒันาศกัยภาพวชิาคณิตศาสตร์ 1,000 ครูธารารัตน์ 

6 การพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์ 5,000 ครูทศันนนัท ์

7 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 5,000 ครูสมณฑา 

8 การสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 50,000 ครูทศันนนัท ์

9 การทศันศึกษา 60,000 ครูเบญมาศ 

10 การส่งเสริมการอ่าน (หอ้งสมุด) 2,000 ครูสุกญัญา 

11 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 70,000 ครูทศันนนัท/์ครูสนธยา 

12 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอุบติัใหม่
โรงเรียนประถมนนทรี 

50,000 ครูพนิดา 

13 อาหารกลางวนันกัเรียน  1,340,000 ครูพนิดา 

14 อาหารเสริม (นม) นกัเรียน 600,000 ครูพนิดา 

15 โครงการเด็กกินผกั 8,000 ครูอุทิศ/นางสาวสุภาพร 

16 โครงการวนัส าคญัส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 10,000 ครูวลัลภา  และครูศุจีภรณ์ 

17 
โครงการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

60,000 ครูวลัลภา 

18 โครงการธรรมศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 3,000 ครูวลัลภา 

19 โครงการกีฬาสีประถมนนทรีเกมส์ 20,000 ครูอุทิศ 

20 โครงการส่งเสริมทนัตกรรมสุขภาพ 10,000 ครูพนิดา 

21 โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 150,000 ครูอรนิชา 

22 โครงการจดัหาทุนการศึกษานกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 60,000 ครูชลรัตน์ 

รวม 2,714,100   



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๓๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความ
เป็นไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 20,000 ครูสนธยา 

2 STEM EDUCATION 5,000 ครูธารารัตน์ 

3 การพฒันางานวดัผลประเมินผล 60,000 ครูเบญจมาศ 

4 โครงการ SPT Sports Chanbara 10,000 ครูธารารัตน์ 

5 โครงการคณะสีคนดีศรีประถมนนทรี 5,000 ครูเบญมาศ 

6 โครงการส่งเสริมการพฒันาวินยัและการปกครองนกัเรียน 5,000 ครูอุทิศ 

7 โครงการป้องกนัสารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 3,500 ครูภทัรพร  

8 โครงการสภานกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 5,000 ครูธารารัตน์ 

9 โครงการลูกเสือเนตรนารี คุณธรรมน าสุจริต 50,000 ครูภทัรพรและครูอญัชนา 

10 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 10,000 ครูวรรณวษิา 

รวม 173,500   

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 
  
  
  
  

การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

80,000 

ครูภาระวี 
ครูอญัชนา 
และครูอิษฎา 

 

-กิจกรรมพฒันาตนเองดว้ยระบบ TEPE ONLINE 

-กิจกรรมพฒันาตนเองดว้ยการเรียนธรรมศึกษา 

-กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา 

2 การนิเทศภายในโรงเรียน 2,000 ครูสุมณฑา 

3 การขบัเคล่ือน PLC 5,000 ครูสุมณฑา 

4 
โครงการจดัจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ 
ประสิทธิภาพการศึกษา 

1,000,000 ครูภาระวี 

5 โครงการสวสัดิการโรงเรียนประถมนนทรี 200,000 ครูอิษฎา 

รวม 1,287,000   

 



 
แผนปฏิบตัิการ โรงเรยีนประถมนนทร ี ๓๓ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โรงเรียนคุณธรรมน าสุจริต 5,000 ครูสุมณฑา 

2 การประกนัคุณภาพแบบการมีส่วนร่วม 4,500 ครูสนธยา 

3 การพฒันาระบบการบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย ์ 5,700 ครูภทัรพร 

4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 100,000 ครูภทัรพร 

5 สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนประถมนนทรี 300,000 ครูเบญจมาศ 

รวม 415,200   
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 

  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการประชารัฐโรงเรียนประถมนนทรี 120,000 ครูภทัรพร 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 250,000 ครูธารารัตน์ 

3 โครงการห้องเรียนสีเขียวสูโ่รงเรียนสีเขียว 2,000 ครูศุจีภรณ์ 

4 การพฒันาและปรับปรุงห้องสมุด 5,000 ครูสุกญัญา 

5 โครงการพสัดุทัว่ไป 80,000 ครูธารารัตน์ 

6 โครงการ  ICT เพื่อการศึกษา 200,000 ครูอรรคพล 

7 โครงการพสัดุส านกังานและชั้นเรียนคณะครู 45,000 ครูธารารัตน์ 

8 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 200,000 ครูธีวาวรรณ 

9 โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 20,000 ครูภทัรพร 

10 โครงการบริหารจดัการสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 550,000 ครูภทัรพร 

11 โครงการสถานศึกษาปลอดภยั 45,000 ครูธีวาวรรณ 

12 โครงการสารสนเทศสถานศึกษา 3,500 ครูชลรัตน์ 

รวม 1,520,500   

รวมทุกโครงการทีใ่ช้งบประมาณจากงบอุดหนุนนักเรียนและงบอ่ืนๆ 6,110,300 
  

 



  

 

โครงการ        พฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

แผนงาน งานการจดัการศึกษาปฐมวยั 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ 2,3,4,5 

ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่ 3 หน่วยยอ่ยท่ี 3.3 

ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานครที่   2,3,5,7 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน    

ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม  2565 

หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาปฐมวยัถือเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด เด็กปฐมวยัมีการเติบโตทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงพฒันาการทางสมองท่ีรวดเร็ว การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

สภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ตรงท่ีเหมาะสม และส่งเสริมพฒันาการเด็กในวยัน้ีจึงเป็นส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 

เน่ืองจากเป็นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กอาย ุ3-6 ปี ท่ีถือเป็นวยัทองของชีวติ เพราะเป็นวยัท่ีมีการพฒันาทุกดา้นทั้งดา้น

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตไดถึ้งร้อยละ 80 เป็น

ระยะท่ีเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด ดงันั้นศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบโรงเรียนประถมนนทรีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัต่อการ

พฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มของศูนยป์ฐมวยัตน้แบบท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนและชุมชน 
2. เพื่อจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมพฒันาการตามวยัของเด็กและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเหมาะสม 
3. เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เด็กปฐมวยั ท่ีเกิดจากการร่วมมือของครู  ผูป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ         ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัของศูนยป์ฐมวยัตน้แบบโรงเรียนประถมนนทรีทุกคนร้อยละ 100 ไดรั้บดูแลและ

การจดัประสบการณ์ตรง มุ่งส่งเสริมพฒันาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 

 เชิงคุณภาพ         เด็กปฐมวยัของศูนยป์ฐมวยัตน้แบบโรงเรียนประถมนนทรี มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงพฒันาการทางสมองท่ีเหมาะสม 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ศูนยป์ฐมวยัตน้แบบโรงเรียนประถมนนทรีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เน้ือหาสาระ 

1. การจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั 
2. พฒันาการของเด็กปฐมวยั ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา พฒันาการทางสมองและ

คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
3. ความร่วมมือระหวา่งศูนยป์ฐมวยัตน้แบบกบับา้น ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2563 

 

รายการ 

งบประมาณ 194,600 บาท 

อุดหนุน รายได้ บริจาค รวม(ประมาณ) หมายเหตุ 

งานวชิาการ 4,000 - - 4,000 - 

งานบริหารกจิการนักเรียน 4,600 - - 4,600 - 

งานบริหารทั่วไป - - - - - 

งานบุคลากร - 186,000 - 186,000 - 

อ่ืนๆ - - - - - 

รวม 8,600 186,000 - 194,600 - 

 รวมงบประมาณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาปฐมวยัตลอดปีการศึกษา 2564 เป็นเงินทั้งส้ิน 194,600 บาท(หน่ึง

แสนเกา้หม่ืนส่ีพนัหกร้อยบาทถว้น) 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 คณะกรรมการบริหารศูนยป์ฐมวยัตน้แบบ 

 ครูปฐมวยัและพี่เล้ียง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนประถมนนทรี  

 ผูป้กครองและชุมชน 

 หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การก ากบั ติดตามและประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1 สภาพแวดลอ้มของศูนยเ์ด็กปฐมวยั
ตน้แบบ โรงเรียนประถมนนทรี 

สังเกตและสัมภาษณ์ 
 

แบบประเมิน
สภาพแวดลอ้ม 
 

2 
 

พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 

สังเกต เคร่ืองมือวดัและ
การสัมภาษณ์ 
 

อบ. 1 , 2 
แบบบนัทึกสุขภาพ 
แบบตรวจสุขภาพ 
อ่ืน ๆ 

3 

 

ความร่วมมือระหวา่งศูนยฯ์ บา้น ชุมชน

และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สังเกตและสัมภาษณ์ 

 

แบบบนัทึกความร่วมมือ 

แบบสัมภาษณ์ความพึง

พอใจในการด าเนินงาน

ของศูนย ์

4 บุคลากรงานการศึกษาปฐมวยั รายงานผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 

รายงานการฝึกอบรมและ

ผลการปฏิบติังานของ

บุคลากร 
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ระยะเวลาด าเนินการ           ปีการศึกษา  2564 
 วธีิการด าเนินการ 
                     
                                    
                      ระยะเวลา 
 
  ขั้นตอนกจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 

ผู้รับผดิชอบ 
ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที ่2/2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผนปฏิบติัการ
งานการจดัการศึกษาปฐมวยั 

  
          

 

2.ศึกษาขอ้มูล ก าหนดกิจกรรม             

ขั้นด าเนินการ 
งานบริหารวชิาการ 
3.กิจกรรมหนูนอ้ยรักสุขภาพ 
(Healthy kids 

            

4.กิจกรรมหนูนอ้ยรักการออม             
5.กิจกรรมหนูนอ้ยรักความเป็น
ไทย 

            

6.กิจกรรมนิทานสร้างสรรค ์             
7.กิจกรรมสวดมนตว์นัพระ/
ก่อนนอน 

            

8.กิจกรรมพ่อครูแม่ครู             
9.กิจกรรมนกัเกษตรตวันอ้ย             
10.กิจกรรมหนูนอ้ยรักการอ่าน
(นิทานเพื่อนอ้ง,นิทานเพื่อน
รัก) 

            

11.กิจกรรมบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 

            

12.งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

            

13.กิจกรรมผลิตส่ือและ
นวตักรรมทางการศึกษา 

            

14.กิจกรรมอนุบาลวยัใส              
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                      ระยะเวลา 
 
  ขั้นตอนกจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2564 

ผู้รับผดิชอบ 
ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที ่2/2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

15.กิจกรรมทศันศึกษา             

 
 

16.กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร             
17.กิจกรรมกีฬาอนุบาล  

           

18.กิจกรรมประเมินพฒันาการ
นกัเรียนอนุบาล ๓  

            

19 หนูนอ้ยรักอาเซียน              
20.STEAM EDUCATION             
21.กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล             
งานกจิการนักเรียน 
22.กิจกรรมรับลูกแกว้             
23.กิจกรรมวนัไหวค้รู             
24.กิจกรรมวนัแม่             
25.กิจกรรมวนัพอ่             
26.กิจกรรมเยีย่มบา้น             
27.กิจกรรมกีฬาอนุบาล             
28.กิจกรรมเด็กพบพระ             
งานบริหารงานบุคคล 
29.กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

            

30.กิจกรรมนิเทศห้องเรียน             
งานบริหารทั่วไป 
31.กิจกรรมพฒันา ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ 

            

ขั้นติดตามและประเมินผล 
   รายงานผลการปฏิบติังานปีการศึกษา 2563 

38



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สภาพแวดลอ้มของศูนยป์ฐมวยัตน้แบบ มีความเหมาะสม ปลอดภยั สวยงามกบัเด็กและเป็นศูนยก์ลาง
ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

2. เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง ส่งเสริมพฒันาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมดว้ยวธีิการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.ครูและบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการจดัประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

      ลงช่ือ........................................    ผูข้ออนุมติัโครงการ  

                   ( นางสาวธีวาวรรณ  พนัธ์ดี ) 

       หวัหนา้งานการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 

      ลงช่ือ........................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 

       ( นายชาตรี   นามคุณ) 

                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ   การพฒันาศักยภาพการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 

แผนงาน   บริหารงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ   นางสาวเบญจมาศ ตนัเท่ียง 

…………………………………………………………………………………………… 
โครงการ  การพฒันาศักยภาพการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 

1.  หลกัการและเหตุผล  

ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี จ าเป็นตอ้งจดัให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการพฒันาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่

คุณธรรม  เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพและเสริมสร้างความสมานฉันท ์ ถือเป็นภารกิจหลกัของการจดัการศึกษา  

ซ่ึงการท่ีจะใหโ้รงเรียนแต่ละแห่งไดพ้ฒันางานดา้นวชิาการใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพนั้น   นอกจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ครูผูส้อน  และบุคลากรทางการศึกษา  จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว  ยงั

จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถ

และทกัษะทางวิชาการของตนเองออกมาในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ดงันั้น  การจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง

วิชาการ  จึงเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาใน

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และใช้เป็น

เคร่ืองช้ีวดัประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระดบักลุ่มโรงเรียน  อนัจะเป็นผลท าให้เกิดการพฒันา

ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึนไป 

2  วตัถุประสงค์ของโครงการ 

2.1  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพทางวชิาการโดยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา

ใชใ้นการปฏิบติัจริงในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

 2.2  เพื่อใหน้กัเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน 

เรียนรู้ประสบการณ์ทกัษะทางวชิาการ  และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

 2.3  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพฒันายกระดบัมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 2.4  เพือ่ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานทางวชิาการ 

ของโรงเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 

 2.5  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนและครูผูส้อน 
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3.  เป้าหมาย         

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  ตวัแทนนกัเรียนจากโรงเรียนประถมนนทรีเขา้ร่วมร้อยละ 60 

 -  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมนนทรีจ านวน 

              25  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร้อยละ 80 ข้ึนไป   

- ผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทกัษะทาง

วชิาการและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  ร้อยละ 80 ข้ึนไป   

4.  วธีิด าเนินงาน  

4.1  เสนอโครงการ (Plan)  
4.2  ประชุมช้ีแจง (Plan)  
4.3  แต่งตั้งคณะท างาน (Plan) 

  4.4  ด าเนินงานตามโครงการ (Do)  
4.5  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ (Check)  
4.6  จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการ (Act)  

 
แผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ดูหนงัสือแจง้ประกาศรายละเอียดการแข่งขนัจาก สพป.กทม. กนัยายน  2564 
2. ประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบ กนัยายน 2564 
3. รับลงทะเบียนนกัเรียน/ครู ระดบัเขตพื้นท่ี กนัยายน-ตุลาคม 2564 
4. ตรวจสอบรายช่ือ แกไ้ข ตุลาคม 2564 
5. พิมพบ์ตัรประจ าตวัผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัเขต ตุลาคม 2564 
6. ส้ินสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนกัเรียน/ครู ตุลาคม 2564 
7. จดัการแข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ี พฤศจิกายน 2564 
8. ประกาศผลการแข่งขนั ระดบัเขตพื้นท่ี พฤศจิกายน 2564 
9. พิมพเ์กียรติบตัรการแข่งขนั ตั้งแต่  พฤศจิกายน เป็นตน้ไป 

10. จดัการแข่งขนัระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 25 - 27 ธนัวาคม 2564 
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หมายเหตุ  แผนปฏิบติัการหรือขั้นตอนการด าเนินงานอาจเปล่ียนแปลงตามประกาศของเขตพื้นท่ี 

5.  ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง  ธนัวาคม  พ.ศ.  2565 

สถานทีด่ าเนินการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

 

6.  งบประมาณในการด าเนินงาน 

      - รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ที่ รายละเอยีดกจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณ รวมเงิน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 4,000 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 3,000 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รวมดนตรี) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 4,000 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 3,000 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 3,000 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 3,000 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 2,000 
8. ปฐมวยั ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 4,000 
9. เรียนร่วม (การศึกษาพิเศษ) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 1,000 
10. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน(สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 

 

7.  การประเมินโครงการ  

7.1  สอบถามความคิดเห็นการเขา้ร่วมโครงการ 

7.2  ประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

42



8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

8.1  นกัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพทางวชิาการในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

8.2  นกัเรียน  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  

ประสบการณ์ทกัษะวชิาการ  และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

8.3  นกัเรียน  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

ไปปรับประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันางานและยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  

8.4  โรงเรียนไดป้ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานวชิาการ         

 

 

ผูเ้สนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

 
     ลงช่ือ………………………………………….                  ลงช่ือ...................................................... 

   (นางสาวเบญจมาศ ตนัเท่ียง)                                                  (นายชาตรี  นามคุณ) 

     ครูโรงเรียนประถมนนทรี                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการพฒันาศักยภาพเพ่ือเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

ลกัษณะของโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ                   นางสาวสนธยา    คันธาวฒัน์  

.......................................................................................................................................................... 

1.หลกัการและเหตุผล 

           วชิาภาษาไทยเป็นวชิาท่ีเนน้ทกัษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการคิดวเิคราะห์ เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร จากการประเมินผลของครูประจ าวชิาภาษาไทยในชั้นเรียนท่ีผา่นมาของนกัเรียน 

พบวา่ มีนกัเรียนจ านวนมากท่ียงัไม่สามารถอ่านออก เขียนไดต้ามเกณฑ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจดัใหมี้การคดักรองนกัเรียน จ าแนกเป็นกลุ่ม เพื่อสอนซ่อมเสริม

กลุ่มท่ีอ่อน และส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถตลอดจนไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนัดา้นทกัษะ

วชิาการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละเผยแผภ่าษาไทยสืบต่อไป 

2.วตัถุประสงค์ 

    2.1  เพื่อช่วยแกปั้ญหาการอ่านไม่ออก ส าหรับกลุ่มนกัเรียนอ่อน 

    2.2  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน ส าหรับกลุ่มนกัเรียนเก่งไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     2.3 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษภ์าษาไทย 

3.เป้าหมาย 

   3.1   เชิงปริมาณ 

        นกัเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีท่ี    1  – 6        จ  านวน     352        คน 

    3.2   เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ   80 ของนกัเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เกิดการพฒันาและส่งเสริม

ต่อยอดในการแข่งขนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละภาคภูมิใจในภาษาไทย เอกลกัษณ์ของชาติไทย 

4.  สถานทีด่ าเนินการ 

        หอ้งสมุด และ หอ้งเรียน 

              5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

           พฤษภาคม  2564  -  กุมภาพนัธ์  2565 
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  6.  วธีิการด าเนินการ 

      6.1  จดัเตรียมแบบทดสอบการอ่านเพื่อคดักรองนกัเรียน 
      6.2  ครูประจ าวชิา คดักรองและจดักลุ่มนกัเรียน 
      6.3  สร้างนวตักรรมและจดัสอนเสริมนกัเรียนกลุ่มอ่อนหลงัเวลาเลิกเรียน 
      6.4   จดักิจกรรมการเขียนไทยและวเิคราะห์ขอ้สอบทุกชัว่โมงในเวลาเรียนตามตวัช้ีวดัภาษาไทยใน

แต่ละช่วงชั้น 
       6.5   จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ วนัภาษาไทยและแข่งขนัทกัษะดา้นวชิาการ 
       6.6 ด าเนินการสอบโดยใชเ้คร่ืองมือและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน ของส านกั

วชิาการและมาตรฐานการศึกษาตลอดปีการศึกษา  
       6.7  ทดสอบและวเิคราะห์ประเมินผลหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
       6.8  สรุปผลการด าเนินงาน 

7.   แผนการด าเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. จดัเตรียมแบบทดสอบการอ่านเพื่อคดักรอง
นกัเรียน 

พฤษภาคม ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.  ครูประจ าวชิา คดักรองและจดักลุ่ม
นกัเรียน 

พฤษภาคม ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. จดัสอนเสริมนกัเรียนกลุ่มอ่อนหลงัเวลาเลิก
เรียน 

พฤษภาคม ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4. จดักิจกรรมการเขียนไทยและวเิคราะห์
ขอ้สอบทุกชัว่โมงในเวลาเรียน 

พฤษภาคม ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5. จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
 และวนัภาษาไทย 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

6. ด าเนินการสอบโดยใชเ้คร่ืองมือและ
ประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน  ตลอดปีการศึกษา ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

7. ทดสอบและวเิคราะห์ประเมินผลหา
แนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขในคร้ัง
ต่อไป 

กุมภาพนัธ์ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

8. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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         8.   งบประมาณ        

รายการ งบประมาณ 
1. กระดาษและอุปกรณ์ในการด าเนินการรายงานผล

การอ่านเขียนทุกระดบัชั้น รวมทั้งหมด 4 คร้ังต่อปี

การศึกษา 

2,000 

2.ของรางวลักิจกรรมวนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 1,500 

3.วสัดุ/อุปกรณ์ในการจดัสถานท่ีกิจกรรมวนัสุนทรภู่

สู่วนัภาษาไทย 

- เอกสารใบงานการประกวดทุกระดบัชั้น 

-นิทรรศการวนัสุนทรภู่/วนัภาษาไทย 

- กระดาน+ไวทบ์อร์ด(แข่งขนัทกัษะภาษาไทย) 

2,000 

รวมทั้งส้ิน 5,500 

 

9.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

9.1 นกัเรียนเกิดความรักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษภ์าษาไทย 

9.2 นกัเรียนสามารถอ่านออกเขียนไดต้ามเกณฑ ์ 

9.3 นกัเรียนท่ีเก่งไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................                                         ลงช่ือ................................................ 

      ( นางสาวสนธยา  คนัธาวฒัน์  )                                                     (นายชาตรี    นามคุณ) 

             หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือกจิกรรม   กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา     2564 

1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในดา้นการคิดอย่างเป็น

ระบบ การวางแผนและด าเนินการตามหลกัการและทฤษฎี โดยใช้การบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

สามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และยงัเป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยั

การคิดค านวณ เป็นศาสตร์ท่ีไม่ไดอ้าศยัเพียงแค่ความรู้ ความจ า เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัจะตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และ

ในบางคร้ังอาจตอ้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์อีกดว้ย แต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยงัไม่สามารถพฒันา

ผูเ้รียนใหส้มบูรณ์ครบทุกมิติได ้

ดังนั้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้       

คณิตศาสตร์ข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรม 2 กิจกรรมดงัน้ี คณิตคิดในใจ วางทุกงานท่องทุกวนั เพื่อใหน้กัเรียนมี

ทศันคติและเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในรายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์: 

1.   เพื่อใหน้กัเรียนมีทศันคติและเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  

2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในรายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

3.   เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

4.   เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมมากข้ึน 

5.   เพื่อคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์เขา้แข่งขนัในงานศิลปหตัถกรรม 

3. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
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เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ:   นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 100 

     ด้านคุณภาพ  : ผูเ้รียนมีความรู้ มีการพฒันาตนเองในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอยา่งต่อเน่ือง 

4. แนวทางด าเนินงาน      
              1.   น าเสนอโครงการเพื่ออนุมติั                                                                                                                                          

2.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                                                         
3.   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                             
4.   ขั้นตอนในการปฏิบติังาน      

 - ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ                                                                                                                                       
- วางแผน  ก าหนดกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

          5.   สรุปผลและประเมิน - ติดตามผล                                                                                                                                                                                                  

- สรุปผลและประเมินผล                                                                                                                                                        

- รายงานผล                             

  5. งบประมาณ   

       ๑,๐๐๐ บาท 

 ๖. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.   นกัเรียนมีทศันคติและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

2.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในรายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

3.   นกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

4.   นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมมากข้ึน 

           5.   นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ 

๗. การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                               

1. แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ผลท่ีไดจ้ากการแข่งขนั 

ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอโครงการ          

  (หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)                               

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

           (นายชาตรี   นามคุณ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนปฏบัิติงาน โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โรงเรียนประถมนนทรี   ปีการศึกษา  2564 
 

 

 

 

กจิกรรม 
รายการปฏิบัติ 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

เม .ย
. 

พ .ค
. 

มิ .ย
. 

ก .ค
. 

ส .ค
. 

ก .ย
. 

ต .ค
. 

พ .ย
. 

ธ .ค
. 

ม .ค
. 

ก .พ
. 

มี .ค
. 

1  . น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมติั 

            
นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

2  . แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

3  . ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            
นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

4 . ขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 
4.1 ประชุมช้ีแจงวตัถุ 
ประสงคข์องโครงการ 

             
นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

4.3 วางแผน  ก าหนด
กิจกรรมและแนวทางการ
ด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมพร้อมก าหนด
ปฏิทินปฎิบติังาน 

             
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๏  ด าเนินการโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

            
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

5.  สรุปผลและประเมิน              

นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 
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กจิกรรมคณติคดิสนุก 

ล าดับที ่ กจิกรรม 
1. ครูผูส้อนแต่ละระดบัชั้นจดัเตรียมเอกสารเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมคณิตคิดในใจ 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมโดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดเลขทุกวนัก่อนการเรียนการสอนวชิา

คณิตศาสตร์ 
3. ครูผูส้อนท าการตรวจเช็คความถูกตอ้งจากงานของนกัเรียนแลว้ใหค้ะแนน 
4. ด าเนินการจนครบชัว่โมงเรียน แลว้จดัใหมี้การสอบแข่งขนัในแต่ละระดบัชั้นเพื่อหาผูท่ี้มี

พฒันาการดีท่ีสุด 3 ล าดบัแรกรับเกียรติบตัร 
5. ครูน าผลจากการจดักิจกรรมคณิตคิดในใจไปสรุปผลเพื่อพฒันากะบวนการเรียนการสอน

ต่อไป )แบบสอบถามความพึงพอใจ(  

 

กจิกรรมสูตรคูณพาเพลนิ 

ล าดับที ่ กจิกรรม 
1. ครูผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นท่องสูตรคูณประกอบเพลงสูตรคูณพาเพลินพร้อมทั้ง

แสดงท่าประกอบ 
2. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัท ากิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน ในกิจกรรมหนา้เสาธงทุกวนัจนัทร์ มี

การแข่งขนัการเตน้ประกอบเพลงสูตรคูณพาเพลินในแต่ละระดบัชั้น )นกัเรียนแต่ละ
ระดบัชั้นสลบักนัข้ึนน าเตน้บนเวที(  

๓. จดัประกวดการแสดงประกอบเพลงสูตรคูณพาเพลิน 
๔. ครูน าผลจากการจดักิจกรรมไปสรุปผลเพื่อพฒันากะบวนการเรียนการสอนต่อไป

)แบบสอบถามความพึงพอใจ(  
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แบบสอบถามความพงึพอใจกจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกับระดับความพงึพอใจของท่าน 

 ๔  หมายถึง  พงึพอใจมากที่สุด     ๓  หมายถึง  พงึพอใจมาก       ๒  หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง     

๑  หมายถึง  พงึพอใจน้อย 

ข้อที่ รายการสอบถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 

๑ 

สถานที่ 
๑ .๑   ความเหมาะสมของสถานท่ี  

    

๑ .๒   ระบบเคร่ืองเสียง      

๒ 

กจิกรรม 

๒ .๑   กิจกรรมมีความเหมาะสมกบันกัเรียนในทุก
ระดบัชั้น 

    

๒ .๒   กิจกรรมมีความน่าสนใจ      

๒ .๓   กิจกรรมมีความสนุกสนาน      

๓ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๓ .๑   ความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริงดว้ย
ตนเอง 

    

๓ .๒   ความรู้ท่ีไดจ้ากครูผูส้อน      

๓ .๓   เน้ือหามีประโยชน์ต่อการน าไป
ประกอบการเรียน 

    

๓ .๔   นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติักิจกรรม 

    

๓ .๕   กิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้และ
ทกัษะในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

    

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
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ช่ือโครงการ       พฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2564 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน    กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาสามารถด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ       กลุ่มงานวชิาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์) 
ลกัษณะโครงการ          (      )   ใหม่    (  ) ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน          ปีการศึกษา  2564 

1. หลกัการและเหตุผล 
หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการไดมี้การปรับหลกัสูตรการศึกษาในปีการศึกษา  2564  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  และ  4  โดยปรับจากสาระการเรียนรู้  8  สาระ  ใหเ้หลือ  4  
สาระการเรียนรู้  และเพิ่มเทคโนโลยเีขา้มาในสาระท่ี 4  จึงท าใหส้ถานศึกษาตอ้งมีการวเิคราะห์หลกัสูตรและ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไดจ้ดัด าเนินการแข่งขนัคดัเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  และปีท่ี  6  จาก
ทัว่ประเทศเขา้โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ทางโรงเรียนจึงไดส้นบัสนุนและ
ส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัดงักล่าว  ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในดา้นการเรียน
วทิยาศาสตร์  และเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถไปแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอกได ้    
สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี   นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันาในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย   ดา้นสติปัญญา  และดา้นจิตใจ  มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
แข่งขนักบัหน่วยงานภายนอกได ้  
 

 นอกจากจะเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการเตรียมสอบโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์แลว้  ยงัเป็นการพฒันาดา้นการเรียนและส่งเสริมรักการเรียนรู้โดยมีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียนนอกบทเรียน  โดยผา่นกิจกรรมฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กิจกรรมหนา้เสาธงยามเชา้  
และการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ   O-NET  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
และการสอบ NT  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ซ่ึงนกัเรียนตอ้งผา่นการประเมินผลดา้นการเรียนทั้ง
หน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน   ดงันั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จึงไดร่้วมกนัจดัท าโครงการ
พฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์น้ีข้ึนมา   
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วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการพฒันานกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการใหมี้ทกัษะมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัวชิาการ
กบัหน่วยงานภายนอกได ้

 2.  เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจรักในดา้นการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
 3.  เพื่อเป็นการเสริมทกัษะการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนส่งผลใหย้กระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 4. เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1 . นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  สามารถพฒันาความรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์สูงข้ึน  ร้อยละ 90 
 2.  นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิการสอบ  O-NET 
สูงกวา่ขีดจ ากดัล่างร้อยละ  60 
 3. นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิการสอบ  NT 
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ  55  ข้ึนไป 
 4. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ร้อยละ 100 
 

 เชิงคุณภาพ   
1. นกัเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  มีทกัษะในการเรียนรู้  เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  100 
2. นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัดีข้ึนไป 
3. สถานศึกษามีหลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ

ประเมินการใชห้ลกัสูตรไดใ้นระดบัดีข้ึนไป 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและแข่งขนักบัหน่วยงาน

ภายนอก  อยา่งนอ้ย  5  รายการ 
 

สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา  2564 
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วธีิด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ/ 
กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

พ.
ค.2

56
4 

ม.ิ
ย. 
25

64
 

ก.ค
. 2

56
4 

25
55

 
ส.
ค.
25

64
 

ก.ย
. 2

56
4 

25
55

 
พ.
ย. 

25
64

 

ธ.ค
. 2

56
4 

ม.
ค.
 25

65
 

ก,พ
.25

65
 

ม.ี
ค.
 25

65
 

ขั้นเตรียมการ 
ประชุมคณะกรรมการ 

          น.ส. ภทัรพร 
        ภูบุญทอง 
น.ส. ทศันนนัท ์
เกล้ียงไธสง 
 

ขั้นด าเนินการ 
- จดัท าโครงการ/เสนอโครงการ 

          

- ด าเนินงานตามโครงการ           
ขั้นตดิตามและประเมนิผล           
- ส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียน
และครูผูส้อนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
-ผลการแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 
-ผลการสอบ O-NET  ของนกัเรียน 
ชั้น ป. 6 
-ผลการสอบ  NT ของนกัเรียน 
ชั้น ป. 3  ดา้นการมีเหตุผล 
-ประเมินการใชห้ลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

          

 
 เน้ือหาสาระ 
 โรงเรียนประถมนนทรีไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการดงัต่อไปน้ี 

1. จดักิจกรรมฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์และกิจกรรมวชิาการ 
2. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวนัส าคญัและเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถทางวทิยาศาสตร์แข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 
4. สอนเสริมใหก้บันกัเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินผล O-NET  ของนกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  และ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  การสอบ  NT   
5. ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในการแสดง  Science  Show    เคร่ืองร่อนและ

โครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อการแสดงภายในโรงเรียนและแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 
6. ใหค้วามร่วมมือกบั  สสวท. ในการด าเนินการจดัสนามสอบตามโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทาง

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
7. มีการทดสอบวดัประเมินความรู้ทางวทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรทุกเดือน   
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8. ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและจดัซ้ือส าหรับกิจกรรมการทดลองไวใ้นห้องปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ 

9.   จดัท า  PLC  ของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เพื่อแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอน 
 

งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนๆ รวม 

1. ค่าใชจ่้ายในการจดัฐานกิจกรรม 1,000 - - - 1,000 - 
2. ของรางวลันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 1,000 - - - 1,000 - 
3. อุปกรณ์การฝึกซอ้มการแสดง 
  Science  Show 

800 - - - 800 - 

4. เอกสารสอนเสริมนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม 
   โครงการ 

500 - - - 500 - 

6.  ซ้ือสารเคมี   อุปกรณ์ส าหรับการ
ทดลอง  และส่ือการเรียนการสอน 

1,700 - - - 1,700 - 

รวม 5,000 - - - 5,000 - 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 - ฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมนนทรี 
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเกิดทกัษะทางวทิยาศาสตร์  มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัทาง
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอกได ้

2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการสอบประเมินผลระดบัชาติ   (O-NET) สูงกวา่ขีดจ ากดัล่างร้อยละ 60 
3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการสอบประเมินผลระดบัชาติ   (NT) สูงกวา่ร้อยละ +3 
4. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
5. นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง  เกิดการใฝ่เรียนรู้วทิยาศาสตร์มากข้ึน  
6. สถานศึกษามีหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพส่งเสริมใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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การติดตามและการประเมินผล 
-สังเกตจากพฤติกรรมนกัเรียนท่ีแสดงออก 
-สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และผลการทดสอบระดบัชาติ 
-การสัมภาษณ์และความพึงพอใจ  ครู  นกัเรียนและผูป้กครอง 
- รางวลัท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                              (นางสาวทศันนนัท ์   เกล้ียงไธสง)  
            หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

      
 
 
      ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                     ( นายชาตรี   นามคุณ ) 
                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ระยะส้ัน) 
เพ่ือยกระดับการทดสอบทางการศึกษาพืน้ฐานระดับชาติ  (NT/O-NET) 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
โรงเรียนประถมนนทรี 

 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือยกระดับการทดสอบทางการศึกษาพืน้ฐานระดับชาติ NT/O-NET 

2. หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วนในเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เช่ือมสัมพนัธ์กัน 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอ่านคิดวเิคราะห์แกปั้ญหา และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์และมีทกัษะท่ีจ าเป็น ส าหรับศตวรรษท่ี  21 โดยการอ่านออกเขียนได้ถือว่ามีความส าคญัต่อการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงข้ึน ประกอบกับการมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ ในกลุ่มสาระ
หลกัมีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ประกอบกบั ปีการศึกษาท่ีผา่นมา โรงเรียนประถมนนทรี มีผลการ
ประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านการค านวณและด้านเหตุผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต ่ากว่า
ระดบัชาติ และพบว่ามีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดบัชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  จากผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว จึงเป็นภาระส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อพฒันากระบวนการ พฒันาความสามารถด้านภาษา ด้านการค านวณ และด้านเหตุผล 
นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อนัจะน าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ จุดเนน้พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการศึกษา และยทุธศาสตร์
ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนประถมนนทรี จึงได้จดัท าโครงการยกระดบั
คุณภาพผูเ้รียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (NT/O-NET) เพื่อพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
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3. วตัถุประสงค์โครงการ 
3.1  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ด้านความสามารถด้านภาษา ด้านการคิด

ค านวณ และดา้นเหตุผลใหสู้งข้ึน  
3.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียนชั้น ป.6 
ใหสู้งข้ึนทุกกลุ่มสาระ  

 

4.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ           
     4.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถดา้นภาษา ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล  
(สอบ NT) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
     4.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (สอบ O-Net) นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 
5.  เป้าหมาย 

   5.1 ประชุมช้ีแจงการเตรียมความพร้อมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   
(สอบ NT/O-Net) ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

5.2 จดัสอบ Pre O-Net นกัเรียนทุกคน ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ Pre-NT นกัเรียนทุกคน ใน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

5.3 ประชุมช้ีแจงเตรียมความพร้อมการสอบและยกระดบัความสามารถดา้นภาษา ดา้นค านวณ และ 
ดา้นเหตุผล (สอบ NT) ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

5.4 นิเทศ ก ากบั ติดตาม การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) และการน าผลการสอบ  
Pre O-Net / Pre-NT ไปวางแผนพฒันานกัเรียนรายบุคคล  
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6.วธีิด าเนินการ 

กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1.การวเิคราะห์ผลการประเมิน
และจดัท าฐานขอ้มูล 
 
 

- น าผลการสอบสอบ NT /O-Net  
ปี 2563  ไปใชว้างแผนพฒันา และ
ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข 

ตุลาคม 

คณะครูท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

2.การสร้างความตระหนกั
ส่ือสาร และสร้างความเขา้ใจแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

1. ประชาสัมพนัธ์ผลการสอบระดบั 
ชาติทั้ง 2 ลกัษณะใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทราบ 
2. วางแผนด าเนินการตามแนวทาง
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นกัเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครองนกัเรียน ให้เขา้ใจและ
ตระหนกัในความส าคญั 

พฤศจิกายน 

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

3.การพฒันาครูและบุคลากร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าความรู้
ความเขา้ใจในการสร้างเคร่ืองมือ
ชนิดต่างๆไปใชใ้นการพฒันา
ระบบงานวดัผลประเมินผลใน
ระดบัชั้นเรียน  
2. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าความรู้ไป
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนออกแบบการ
สอนเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้
ความสามารถดา้นการอ่านเขียนเพื่อ
การส่ือสาร(อ่านเขา้ใจ) 
4. จดัตารางสอนติว (NT/O-NET) 
ใหค้รูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีสอบ (NT/O-NET) 
 
 

พฤศจิกายน 
ถึง 

มีนาคม 

คณะครูท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4.การก ากบั  ติดตาม และการ
ด าเนินการ 

1. ใชก้ารนิเทศภายในเป็นเทคนิคใน
การขบัเคล่ือนคุณภาพผลสัมฤทธ์ิใน
โรงเรียน 
2. ใหข้วญัและก าลงัใจครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

มีนาคม 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
และฝ่าย
วชิาการ 

 

7.รายละเอยีดงบประมาณ 
   7.1 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
   7.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ     
 

กจิกรรม งบประมาณ 

กจิกรรมที ่1  การวเิคราะห์ผลการประเมินและจดัท าฐานขอ้มูล 
ค่าใช้จ่าย 
1. ประชุมช้ีแจงวิเคราะห์ และน าผลการประเมิน  NT/O-NET ไปใชว้างแผน  
    ยกระดบัคุณภาพการศึกษาปี 2564 
 

 
 
- 
 

กจิกรรมที ่2 การสร้างความตระหนกัส่ือสาร และสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ค่าใช่จ่าย 
1. ประชาสัมพนัธ์ผลการสอบระดบัชาติทั้ง 2 ลกัษณะใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 
2. ประชุมวางแผนด าเนินการตามแนวทางยกระดบัผลสัมฤทธ์ิผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่   
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง      
    นกัเรียน ใหเ้ขา้ใจและตระหนกัในความส าคญั 

- 

กจิกรรมที ่3 การพฒันาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค่าใช่จ่าย 
1. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าความรู้ความเขา้ใจในการสร้างเคร่ืองมือชนิดต่างๆไปใชใ้น
การ 
    พฒันาระบบงานวดัผลประเมินผลในระดบัชั้นเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายน าความรู้ความเขา้ในไปใช้ออกแบบการสอน
เพื่อ   
    พฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถดา้นการอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร(อ่านเขา้ใจ) 
 
 
 
 

 
 
 

5,000 บาท 
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กจิกรรม งบประมาณ 
กจิกรรมที ่4  การวางระบบสนบัสนุน ส่งเสริม และสร้างความเขม้แขง็ 
ค่าใช่จ่าย 
- จดัตารางติวเขม้ (NT/O-NET)ภายในโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทาง 
  การเรียน (NT/O-NET)  
- ค่าเอกสาร , วสัดุ/อุปกรณ์ 
- ค่าอาหารกลางวนั/สร้างขวญัและก าลงัใจ 

 
 

30,000 บาท 

กจิกรรมที ่ 5   การก ากบั  ติดตาม และวางแผนการด าเนินการ 
ค่าใช่จ่าย 
 - ฝ่ายวชิาการด าเนินการก ากบั และติดตามเพื่อหาแนวทางวางแผนด าเนินการส่งเสริม   
   ปรับปรุง ในการด าเนินการ 

 
15,000 

รวม 50,000 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    8.1 โรงเรียนประถมนนทรี มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติสูงข้ึน (NT/O-NET)  
    8.2 ครูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถดา้นการอ่านเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร 
    8.3 ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในสังกดัไดแ้นวทางในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดบั 
         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
 
 
 
        ผูเ้สนอโครงการ  

ลงช่ือ  .........................................................                            
          (นางสาวทศันนนัท ์ เกล้ียงไธสง) 

                     ต าแหน่ง  หวัหนา้งานวชิาการ 
     
 

 ผูอ้นุมติัโครงการ 
  ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายชาตรี  นามคุณ) 

        ต าแหน่ง ผูอ้  านวนการโรงเรียนประถมนนทรี 
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 (แผนระยะยาว) 
โครงการ    ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  
         โรงเรียนประถมนนทรี 
หน่วยงานรับผดิชอบโครงการ  งานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวทศันนนัท ์ เกล้ียงไธสง และบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มกราคม 2565 
สอดคล้องกบันโยบาย   ยทุธศาสตร์ท่ี 1: หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
                                      ยทุธศาสตร์ท่ี 3: การทดสอบ การประเมิน การประกนั และการพฒันามาตรฐาน 
        การศึกษา 
      

 
1.  หลกัการและเหตุผล       

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วนในเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เช่ือมสัมพนัธ์กนั เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละมีทกัษะท่ีจ าเป็น ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการอ่านออกเขียนไดถื้อวา่มีความส าคญัต่อการพฒันา
ตนเองและการเรียนรู้ในระดบัสูงข้ึน ประกอบกบัการมุ่งใหมี้การยกระดบัคุณภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดบัชาติ ในกลุ่มสาระหลกัมีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ประกอบกบั ปีการศึกษาท่ีผา่นมา โรงเรียน
บ้านท่าหลวง มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านการค านวณและด้านเหตุผล นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ต ่ากว่าระดับชาติ และพบว่ามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สอบ O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้   

จากผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิดงักล่าว จึงเป็นภาระส าคญัของ โรงเรียนประถมนนทรี จึงตอ้งหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันากระบวนการ พฒันาความสามารถดา้นภาษา ดา้นการค านวณ และดา้นเหตุผล 
นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั
(4กลุ่มสาระการเรียนรู้) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อนัจะน าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพฒันามาตรฐาน
การศึกษา และยุทธศาสตร์ท่ี 1 หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดงันั้นโรงเรียนบา้นดีลงั จึงไดจ้ดัท า
โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (NT/O-NET) เพื่อพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ินกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้นความสามารถดา้นภาษา ดา้นการคิดค านวณ 

และดา้นเหตุผลใหสู้งข้ึน   
2.2 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้

สูงข้ึน          
      2.3 เพื่อพฒันาครูผูส้อน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เร่ือง การสอนอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร (อ่านเขา้ใจ) 
 
3.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

3.1 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีผลการประเมินความสามารถดา้นภาษา ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล  
(สอบ NT) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

 3.2 ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (สอบ O-NET) นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
      3.3 ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
      3.4 ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถออกแบบการสอนเพื่อให้นกัเรียน            
มีความสามารถดา้นการอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร (อ่านเขา้ใจ)  
       
4.  เป้าหมาย 
      4.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการวิเคราะห์และน าผลการประเมิน NT/O-NET ไปใช้วางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาปี 2563 ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6  
      4.2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั ระดับ            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเร่ืองต่อไปน้ี 
  4.2.1 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
  4.2.2 การจดัตารางอบรมเพื่อยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       4.3 นิเทศ ก ากบั ติดตาม และวจิยัผลการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเพื่อการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
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5. วธีิด าเนินการ 

กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. การวเิคราะห์ผลการ
ประเมินและจดัท า
ฐานขอ้มูล 
 

- น าผลการสอบสอบ NT /O-Net  
ปี 2563  ไปใชว้างแผนพฒันา และ
ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

พฤษภาคม 

คณะครูท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

2. การสร้างความตระหนกั
ส่ือสาร และสร้างความ
เขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

1. ประชาสัมพนัธ์ผลการสอบระดบัชาติ
ทั้ง   2 ลกัษณะใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 
2. วางแผนด าเนินการตามแนวทาง
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครองนกัเรียน ให้เขา้ใจและ
ตระหนกัในความส าคญั 

พฤษภาคม 

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

3. การพฒันาครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าความรู้ความ
เขา้ใจในการสร้างเคร่ือง 
มือชนิดต่าง ๆไปใชใ้นการพฒันา
ระบบงานวดัผลประเมินผลในระดบัชั้น
เรียน  
2. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนน าความรู้ไป
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนออกแบบการสอน
เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถ
ดา้นการอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร(อ่าน
เขา้ใจ) 
4. จดัตารางสอนติว(NT/O-NET) ให้
ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
สอบ (NT/O-NET) 

กรกฎาคม 
ถึง 

สิงหาคม 

คณะครูท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4. การก ากบั  ติดตาม และ
การด าเนินการ 

1. ใชก้ารนิเทศภายในเป็นเทคนิคในการ
ขบัเคล่ือนคุณภาพผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียน 
2. ใหข้วญัและก าลงัใจครู บุคลากรใน
โรงเรียน 

สิงหาคม 
ถึง 

กนัยายน 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
และฝ่าย
วชิาการ 

 
6.รายละเอยีดงบประมาณ 
     6.1 งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
    6.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ     

กจิกรรม งบประมาณ 

กจิกรรมที ่1  การวเิคราะห์ผลการประเมินและจดัท าฐานขอ้มูล 
ค่าใช้จ่าย 
 1. ประชุมเชิงปฏิบติัการวเิคราะห์ และน าผลการประเมิน  NT/O-NET ไปใช้
วางแผนยกระดบัคุณภาพการศึกษาปี 2564 

 
 
- 
 

กจิกรรมที ่2  การสร้างความตระหนกัส่ือสาร และสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ค่าใช่จ่าย 
    - ประชุมเชิงช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินการ 

 
 
- 

กจิกรรมที ่3  การพฒันาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค่าใช่จ่าย 
1.จดัประชุมปฏิบติัการพฒันาครูดา้นการสร้างเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลใน 
ระดบัชั้นเรียนใน  7 เร่ือง ต่อไปน้ี           
          1.1 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียน  
          1.2 การสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
          1.3 การสร้างแบบทดสอบแบบอตันยั การสร้างเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติั    
          1.4 การสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารดา้นภาษา ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล 
  2. ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมาย เร่ือง การออกแบบการสอน  
เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านเขียนเพื่อการส่ือสาร     (อ่าน
เขา้ใจ) 

 
 
 

5,000 บาท 
 

กจิกรรมที ่4  การวางระบบสนบัสนุน ส่งเสริม และสร้างความเขม้แขง็ฯ  
ค่าใช่จ่าย 
  - ประชุมปฏิบติัการถอดองคค์วามรู้และประกาศเกียรติคุณครู นกัเรียน 
  - ค่าใชส้อย (อาหาร / อาหารวา่ง) และค่าเอกสาร 

 
 

30,000 บาท 

กจิกรรมที ่ 5   การก ากบั  ติดตาม และวางแผนการด าเนินการ 15,000 
รวม 50,000 บาท 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติสูงข้ึน (NT/0-NET) และเป็นแนวทางในการ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาต่อไป 
7.2 ครูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถดา้นการอ่านเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร (อ่านเขา้ใจ) 
        7.3 ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
                      
 
 
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ  ............................................................. 

(นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิชาการ 

ช
าต
รี  
น
าม

คุ

ณ) 

ต าแหน่ง ผู้อ ายวนการโรงเรียนประถมนนทรี 
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งาน / โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ  5 
จุดเน้นที ่      5.6 
สนองกลยุทธ์    สพป.กทมข้อ  3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่  12 
............................................................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ไดก้ าหนดมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา
ไว้ว่า  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   
ประกอบด้วยระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
พร้อมกนัน้ีใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพท าการประเมินผลการจดัการศึกษา เพื่อใหมี้การ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมี
ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรในการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมแก่ส านกังานรับรองมาตรฐาน จาก
ขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้สถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีการด าเนินการพฒันาการจดัการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ   และแสดงร่องรอยของการพฒันาใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม   
  ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนประถมนนทรีจึงจดัท าโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วมข้ึน โดยน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน   
ร่วมน ามาตรฐานท่ีไดจ้ดัท าไปปฏิบติั  ร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงผลการปฏิบติัจนเกิดความผกูพนัใน
อนัท่ีจะพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง        
 

2.วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ และผลการปฏิบติัส่งผลต่อ
มาตรฐานดา้นผลผลิต  และดา้นปัจจยั    

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนและผูป้กครองเกิดความตระหนกัเห็นคุณค่า  มีส่วนร่วมในการพฒันา 
ก ากบัติดตาม และสรุปรายงานผลการประกนัคุณภาพของโรงเรียน 
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3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     1. จดัประชุมเพื่อวางแผนและด าเนินงานประกนัคุณภาพ  จ านวน  4 คร้ัง/ปีการศึกษา 
     2. จดัท ารายงานประจ าปี  (SAR) จ านวน 1 เล่ม/ปีการศึกษา 
     3. จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 1 เล่ม 
  
เชิงคุณภาพ 

1. ครู นกัเรียนและผูป้กครอง ร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบประกนั 
คุณภาพของโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีคู่มือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และน าสู่การปฏิบติั 
  

4.สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  2564 
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6. วธีิการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีงบประมาณ  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64       ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

พ.
ค.6

4 

มิ.
ย.6

4 

ก.ค
.64

 

ส.
ค.6

4 

ก.ย
.64

 

ต.ค
.64

 

พ.
ย.6

4 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.6

5 

ก.พ
.65

 

มี.
ค.6

5 

เม
.ย.

65
 

ขั้นเตรียมการ               
กลุ่มงาน
ประกนั
คุณภาพ 

1. ติดตาม รวบรวมขอ้มูลการ
ประกนัคุณภาพ  และอ่ืนๆ 

 
           

 

2. จดัท าปฏิทินงาน              
3.  ติดตามการปฏิบติังาน               
ขั้นด าเนินการ               
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ              
2. ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบติั              
ขั้นด าเนินการ               

ครูทุกท่าน 
 
 
 
ครูทุกท่าน 
 
 
 
 
 
ครูทุกท่าน 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ              
2. ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบติั 

 
            

3.  ประชุมปฏิบติัการทบทวน              
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
มาตรฐานและตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

 
            

5. จดัท ามาตรฐานการประกนั
คุณภาพสถานศึกษาและคู่มือการ
ประกนัคุณภาพสถานศึกษา 

 
            

6. ด าเนินงานประกนัคุณภาพตาม
คู่มือ 

 
            

ขั้นติดตามและประเมินผล              กลุ่มงาน
ประกนั
คุณภาพ 

7. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน              
8. ท ารายงานการประเมินตนเอง              
10. น าผลการประเมินเป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงงาน 
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7.เน้ือหาสาระ 
 โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย  

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดว้ยการท าจดัโครงสร้างการบริหารจดัการ 
ใหเ้อ้ือต่อการด าเนินงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อก าหนดแนวทางใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษา และจดัให้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อน ามาก าหนด
วสิัยทศัน์ภารกิจและแผนพฒันา 
               2) การพฒันามาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งเนน้มาตรฐานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรก าหนดจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพสถานศึกษา  
               3) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  จะประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน
ภายในโดยคณะกรรมการในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานตน้สังกดั 
               4) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เป็นการน าขอ้มูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกประมวลรายงานผลการพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษาซ่ึงจะ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพต่อไป 
              5) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการส่งเสริม พฒันาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบ
ประกนัคุณภาพ 
  

8.งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคม อ่ืนฯ รวม 

1. จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพ 
พร้อมเผยแพร่ 

2,000 - - - 2,000  

2. ปรับปรุงระบบจดัเก็บเอกสาร 2,500  - - 2,500  

รวม 4,500 บาท 
 

 9.  หน่วยงานรับผดิชอบ 
 - กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

10.หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
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11. การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี

เนน้การมีส่วนร่วม และมีการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน 
ผลงาน 

 
12. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ครู นกัเรียนและผูป้กครองเกิดความตระหนกัเห็นคุณค่า  มีส่วนร่วมในการพฒันา ก ากบัติดตาม และ
สรุปรายงานผลการประกนัคุณภาพของโรงเรียน 
 
 
 

 

       ลงช่ือ........................................ผูข้ออนุมติัโครงการ 
                (นางสาวสนธยา  คนัธาวฒัน์) 
                                                 หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                         (นายชาตรี  นามคุณ) 
                                                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ            ยกระดบัหอ้งเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว 
ประเภทโครงการ      ใหม่                         ต่อเน่ือง 
กลุ่มบริหาร     วชิาการ   
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวศุจีภรณ์  จนัขอนแก่น 
_____________________________________________________________________________________ 

1.หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัประเทศไทยและทุกประเทศทัว่โลกก าลงัประสบกบัปัญหาวกิฤตพลงังาน ขณะท่ีความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าของประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงภารกิจของ กฟผ. คือการสร้างความมัน่คงในระบบไฟฟ้า ของ
ประเทศและจดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน นัน่หมายถึง กฟผ. จะตอ้งขยายก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มกัประสบกบัปัญหา การต่อตา้นจากประชาชนใน
พื้นท่ีและไม่ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มอนุรักษต่์าง 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ดว้ยความสนุกสนานเพื่อใหเ้กิดทศันคติในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั ปฏิบติัจนเป็น
ปกตินิสัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลงังานการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนกัถึงคุณค่าของพลงังานและใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายของประเทศ 
และสร้างความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัท าโครงการยกระดบัห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่
โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างนิสัยการรักษพ์ลงังานใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 
2.ของโครงการห้องเรียนสีเขียว  
  1. เพื่อปลูกฝังทศันคติการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่เยาวชน
ของชาติและใหมี้การปฏิบติัเป็นปกตินิสัย  
  2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการพฒันาทางความคิดของผูเ้รียน 
  3.เพื่อสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของพลงังานใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
3.เป้าหมาย 

 นกัเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมนนทรี 
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4.ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  1. นกัเรียนมีทศันคติการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่เยาวชนของ
ชาติและใหมี้การปฏิบติัเป็นปกตินิสัย  
  2. ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
  3.ผูเ้รียนตระหนกัถึงคุณค่าของพลงังานมากข้ึน 
 
5.วธีิการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. จดัท าแผนปฏิบติังาน 
3. ด าเนินการตามแผนโครงการ 
4.วดัและประเมินผล 
 5.ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 
 

6.ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2564- 31 มีนาคม 2565 
 

7.งบประมาณ   
 2,000  บาท (งบประมาณนอก) 
 

8.สถานที่ 
หอ้งเรียนสีเขียว โรงเรียนประถมนนทรี 
 

เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวศุจีภรณ์  จนัขอนแก่น) 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ผลการพจิารณาโครงการ 
                                              
  อนุมติั     
  ชะลอโครงการไวก่้อน 
  ระงบัโครงการ เน่ืองจาก................................... 

 
ลงช่ือ...........................................................  

   (นายชาตรี  นามคุณ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
                    วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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โครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ตามนโยบาย   1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผดิชอบ                       นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 
ลกัษณะโครงการ                  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ             เดือนกุมภาพนัธ์ 2564  - เดือนมีนาคม 2565 

1. หลกัการและเหตุผล 
ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ีสอดรับกบัค ากล่าวท่ีว่า “จะไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั” โดยมุ่งเน้นการพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสใหน้กัเรียนในพื้นท่ีพฒันาอยา่งเตม็ท่ี เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าด้านการจดัการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนยก์ลางชุมชน  

โรงเรียนประถมนนทรี ต้องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ 
กระบวนการและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยใหก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมระหวา่ง เอกชน บา้น วดั 
รัฐ โรงเรียน โดยก าหนดประเด็นท่ีส าคญั เช่น โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียนมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างบูรณาการทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม และจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันานักเรียน 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการ ครูมีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่ผูเ้รียน และสามารถสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

2. วตัถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความพร้อม ปลอดภยั ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน พฒันาส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พฒันาระบบความ
ปลอดภยัในโรงเรียน พฒันาส่ือหรือเคร่ืองมือในการส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
และปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษา เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ภาษาจีน สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ใหก้ารสนบัสนุนค่าวสัดุรายหวัของนกัเรียนในโครงการพิเศษเป็นลกัษณะงบประมาณเพื่อ
การพฒันาพิเศษ พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ช่ือมโยงกบัเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เช่น สร้างเครือข่ายการพฒันาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานใน
ทอ้งถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผ่านความร่วมมือกบัศึกษาธิการ
จงัหวดั สนบัสนุนความร่วมมือระหว่างส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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โรงเรียนและชุมชนในการพฒันา ส่งเสริมทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือให้กบัผูบ้ริหารและครู 
ส่งเสริมการเขียนแผนพฒันาระดบัโรงเรียน เพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
และพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกนัพฒันาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
3.1 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีการน าศาสตร์พระราชามาใชใ้นการด าเนินชีวิต เช่น มีความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 
3.2 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน อ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น  
3.3 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีความสามารถทางดา้นภาษา อยา่งนอ้ย 3 ภาษา 
3.4 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  และไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
3.5 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีทกัษะการใชชี้วติ (ผา่นกระบวนการของลูกเสือ) 
3.6 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีพฒันาการทางดา้นร่างกายอยา่งสมวยั 
3.7 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีทกัษะของ ICT 
3.8 ร้อยละ 80 มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
3.9 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มีความรู้ความสามารถมีทกัษะอาชีพผ่านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3.10  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกดา้น ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ 

ศกัยภาพ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ สร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
3.11  ผูบ้ริหารมีความพร้อมดา้นสมรรถนะ ศกัยภาพและความสามารถในการบริหารจดัการโรงเรียนให้มี

คุณภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
3.12  โรงเรียนประถมนนทรี มีความเขม้แขง็ทางวชิาการ เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  
3.13  โรงเรียนประถมนนทรีเป็นท่ียอมรับของสังคม  เอกชน บา้น วดั รัฐ และโรงเรียน เขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 
4. เป้าหมาย 

4.1 ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนสูงกว่า หรือเท่ากบัเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดของสถานศึกษา โดยผล
การทดสอบ NT และ O-NET สูงกวา่ระดบัชาติ 

4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 80 รู้จกัการใชชี้วติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 90 รู้จกัการปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
4.4 ครูและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพ 
4.5 เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ 
4.6 เพื่อรักษาความปลอดภยัทั้งกบัผูเ้รียน บุคลากร ผูป้กครอง และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา และฝึก

ทกัษะในการเอาตวัรอดจากการประสบเหตุทางน ้า  
4.7 เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 
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5. วธีิการด าเนินการ 
 

กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. การรับรู้ร่วมกนัของครู นกัเรียน 

ชุมชน ภาคีเครือข่าย 
 
 

- ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ลั ก ษณะ ข อ ง
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

กรกฎาคม 
2564 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
ประธานกรรมการ-
ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ประธาน-เค รือข่ าย
ผูป้กครอง 

2. การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 

-ร่ วมกันวางแผนและก าหนด
ตวัช้ีวดั ให้เขา้ใจและตระหนักใน
ความส าคญัของโครงการ 

สิงหาคม 
2564 

บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

3. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

-ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติก าร
ประจ าปี โดยทุกฝ่ายร่วมกนัเสนอ
ความเห็นในการท าแผน 
-ร่วมกันวางโครงการท่ีมีความ
เก่ียวข้องในการพฒันา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนัก เ รียน ตลอดจน
ชุมชน 
 

สิงหาคม 
- 

ตุลาคม 
2564 

บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

4. ด าเนินการตามโครงการต่างๆท่ี
มีในแผนปฏิบติัการ 

-ครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการแต่ละ
โครงการร่วมกนัด าเนินโครงการ 
ตามแผนท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้

กรกฎาคม 
- 

เมษายน 
2565 

บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

 

7.รายละเอยีดงบประมาณ 
   7.1 งบประมาณจ านวน 250,000 บาท 
   7.2 รายละเอียดการใชง้บประมาณ 
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กจิกรรม เป้าหมาย วธีิด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพและยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
- NT 
- O - NET 
 

ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนสูงกว่าหรือ
เท่ากบัเกณฑ์เป้าหมาย
ท่ี ก า หนดขอ ง ของ
สถานศึกษา 
NT และ O – NET สูง
กวา่ระดบัชาติ 

จดัการเรียนการสอนให้
ครอบค ลุมหลัก สู ตร 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็น
ส าคญั  ผูเ้รียนได้ลงมือ
ป ฏิบั ติ กิ จ ก รรมด้ ว ย
ต น เ อ ง  ( Active 
learning) บูรณาการการ
เ รี ย น ก า รส อนแบบ 
STEM 

ตลอดปีงบประมาณ วชิาการ 35,000 

2. โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาใช้ชีวิต
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผูเ้รียนร้อยละ  80  
รู้จักการใช้ชีวิตตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จดักิจกรรม
ผูป้ระกอบการนอ้ย  
2. การสอนการท าขนม
ในโรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมปลูกผัก  
การ เพาะ เ ห็ดนาง ฟ้ า 
และการเ ล้ียงปลาดุก 
และงานอาชีพ 
 

ตลอดปีงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป 45,000 

77



กจิกรรม เป้าหมาย วธีิด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 
3. โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ ผูเ้รียนร้อยละ 90รู้จกั

ก า รป ฏิบั ติ ตน เ ป็ น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม
ให้นัก เ รี ยน รู้ จักก า ร
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 

ตลอดปีงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป 35,000 

4. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและบุคลากรทุกคน
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ตนเองตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู แ ล ะ
บุ คล าก ร เ ข้ า รั บ ก า ร
อบรมกับห น่ว ย ง าน
ต่างๆ จดักิจกรรมศึกษา
ดูงานโรงเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

ตลอดปีงบประมาณ บริหารงานบุคคล 40,000 

5.หอ้งเรียนอจัฉริยะ   ก า รพัฒน า ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลของนกัเรียน 
และการมีส่วนร่วมใน
การเรียน            
(Collaborative 
Learning)  

ปีการศึกษา 2564 การบริหารงาน
วชิาการ 

35,000 
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กจิกรรม เป้าหมาย วธีิด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 
6. จา้งครูสอนภาษาต่างประเทศ ฝึกเรียนรู้และพฒันา

ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ทางภาษาใหก้บัผูเ้รียน
โดยครูเจา้ของภาษาท่ีมี
ความเช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 

ปีการศึกษา 2564 การบริหารงาน
วชิาการ 

60,000 

รวม 250,000     
      

  

 

79



8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 ผูเ้รียนมีผลการเรียนสูงกว่า หรือเท่ากับเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดของสถานศึกษา โดยผลการ

ทดสอบ NT และ O-NET สูงกวา่ระดบัชาติ 
8.2 ผูเ้รียนรู้จกัการใชชี้วติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3 ผูเ้รียนรู้จกัการปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
8.4 ครูและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพ 
8.5 เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ 
8.6 เพื่อรักษาความปลอดภยัทั้งกบัผูเ้รียน บุคลากร ผูป้กครอง และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา และฝึก

ทกัษะในการเอาตวัรอดจากการประสบเหตุทางน ้า  
8.7 เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 

 
9. การติดตามและประเมินผล      
 9.1 สรุปความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ และกิจกรรมท่ีจดัข้ึน   โดยใชว้ธีิการสอบถามและส ารวจ และ
ใชแ้บบส ารวจเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 
                                  
                                                                                                                        
 
 

          ผู้เสนอโครงการ  
ลงช่ือ  .........................................................                            
          (นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์) 

            ต าแหน่ง  ครูผูช่้วย 
     
 
 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
  ลงช่ือ............................................................ 
                 (นายชาตรี  นามคุณ) 

                   ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ      พฒันางานวดัผลประเมินผล 
ประเภทโครงการ  ใหม่                          ต่อเน่ือง 
กลุ่มบริหาร  วชิาการ    งานวดัผลและประเมินผล 
สนองนโยบาย    กลยทุธ์องคก์ร  ขอ้ท่ี   1 ,3               กลยทุธ์แผนงาน  ขอ้ท่ี    1.1,1.2 ,3.1   

กลยทุธ์ สพฐ.   ขอ้ท่ี  5                    กลยทุธ์โรงเรียนในฝัน  ขอ้ท่ี   1,4 
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี   16  ตวับ่งช้ีท่ี 11  

ผู้รับผดิชอบ นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง 
................................................................................................................................................................................ 
1. หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช   2551 เป็นหลกัสูตรการศึกษาของประเทศ 
มีจุดประสงคท่ี์จะพฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง มีปัญญา  มีคุณภาพชีวติท่ีดีมีความสามารถใน
การแข่งขนั  มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขบน
พื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตาม
ความถนดั  ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลและสืบเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน)  
        ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาไดมี้การด าเนินการเก่ียวการวดัและการประเมินผล 
การเรียนรู้    และพฒันาการของนักเรียนให้สอดคล้อง   และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการท่ี 
หลากหลายเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัธรรมชาติของวิชาและระดบัช่วงชั้นของนกัเรียน  โดยจดัท าเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนหลกัฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนกัเรียน เป็นการรายงาน
ผลการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชั้นต่างๆให้นกัเรียน   ครูผูส้อน    ผูป้กครอง และ      ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายไดรั้บทราบความกา้วหนา้ และผลการเรียนรู้ของนกัเรียน   
        เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามมาตรฐาน งานวดัผลและ
ประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวดัและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดย
ก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นขอ้ก ากบัการปฏิบติัในส่วนท่ีตอ้งมีผลต่อกฎหมาย  และ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการด าเนินงาน  กิจกรรมงานทะเบียน   กิจกรรม
การวดัผลและการประเมินผล   งานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้ึนเพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียนและยกระดบัคุณภาพโรงเรียน 
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2. วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของนกัเรียน 

      2.เพื่อใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั         
 3.เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกเอกสารเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 4. เพื่อให ้ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้กัเรียน  
5.เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัระบบการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน 

 
3.เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 มีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
       3.1.2.มีการจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนวดัผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทนัต่อการใชง้าน 
       3.1.3.มีการออกเอกสารเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาท่ีก าหนด 
   3.2ด้านคุณภาพ 
        3.2.1สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
        3.2.2ผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

วนัเร่ิมตน้โครงการ 16  พฤษภาคม 2564 
วนัส้ินสุดโครงการ 31  มีนาคม  2565 

5. วธีิด าเนินการ 
 

กจิกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน มีนาคม 2564 - - 

2. ประชุมวางแผนการท างาน มีนาคม 2564 - - 

3. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน มีนาคม 2564 - - 

4. ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พ.ค. – ธ.ค. 2564 - - 

5. ด าเนินการจดัซ้ือเอกสารและอุปกรณ์ พ.ค.2565–ก.ย.2565 60,000 นางสาวเบญจมาศ ตนัเท่ียง 

6. ประเมินผล  
   -  จากการสังเกต 
   - จากผลการประเมินประสิทธิภาพการ   
      การปฏิบติังาน   

มีนาคม 2564  
- 
 

นางสาวเบญจมาศ ตนัเท่ียง
และคณะ 
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6. ค่าใช้จ่าย 
ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  20,000  บาท จ าแนกตามรายการใชจ่้าย และแหล่งงบประมาณ ไดด้งัน้ี 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน 
สมาคม 

เงิน 
ระดม 

อ่ืน ๆ รวม 

1. บญัชีเรียกช่ือเวลาเรียน 1,350     1,350  
2. แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 12,500     12,500  
3. แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา 9,300     9,300  
4. แบบรายงานผลพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 19,600     19,600  
4. ไส้แฟ้มขนาด A4  (ห่อใหญ่ 200 ช้ิน) 160     160  
5. กระดาษ (ส าหรับปร้ิน) 1,030     1,030  
6. อุปกรณ์การสอบ 
   (หมุดเยบ็ขอ้สอบ, ซองบรรจุขอ้สอบ ) 

1,000     1,000  

7. กระดาษการ์ดหอมท าวฒิุบตัร 1,000     1,000  
11. แฟ้มเอกสาร ขนาด A4 หนา 3น้ิว 560     560  
12. ค่าเอกสารการวดัและการประเมินผล 13,500     13,500  

รวม 60,000     60,000  

 
7. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
    งานวดัผลประเมินผล 
 
8. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
    1. ศูนยค์อมพิวเตอร์โรงเรียน 
    2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   
 
9. สถานทีด่ าเนินการ  โรงเรียนประถมนนทรี 
 
10. การติดตามประเมินผล 
     1. จากสรุปแบบสอบถาม 
     2. จากเอกสารการขอใชบ้ริการ 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. สถานศึกษามีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของนกัเรียน 

2. ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้กัเรียน  
3. มีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั      
4. ออกเอกสารหลกัฐานอยา่งถูกตอ้งและเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

      5. โรงเรียนมีการจดัระบบการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวเบญจมาศ ตนัเท่ียง) 
หวัหนา้งานวดัผลประเมินผล 
วนัท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................................  
  (นางสาวทศันนนัท ์ เกล้ียงไธสง) 

         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
             วนัท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
ผลการพจิารณาโครงการ 

                                            
     อนุมติั      ชะลอโครงการไวก่้อน 
                                           ระงบัโครงการ เน่ืองจาก.......................................................... 

 
ลงช่ือ........................................................... 

(นายชาตรี  นามคุณ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
วนัท่ี  31   พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
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โครงการส่งเสริมการอ่าน  

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
            
ผู้รับผดิชอบ   นางสาวสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

หลกัการและเหตุผล  

 การอ่านเป็นเป็นเคร่ืองมือศึกษาหาความรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และและความรู้รอบตวัต่าง ๆ 

ประเทศท่ีเจริญแลว้ ประชากรมีนิสัยรักการอ่าน นิสัยรักการอ่าน หมายถึง อ่านดว้ยความพึงพอใจ การอ่านเป็น

ส่วนหน่ึงในกิจวตัรประจ าวนั การอ่านมีความส าคญัในการพฒันาคนใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ คนท่ีมีคุณภาพเป็น

ก าลงัส าคญัในการพฒันาชาติต่อไป ดงัมีค ากล่าววา่ “การอ่านสร้างชาติ”  

          โรงเรียนเป็นสถานท่ี เด็ก ๆ เขา้มาเพื่อเรียนหนงัสือและไดรั้บการอบรมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  โรงเรียน

จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งส่งเสริมการอ่านให้แก่นกัเรียน  

 หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมความรู้รูปแบบต่าง ๆจึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

นกัเรียนสนใจ ตอ้งการเขา้ไปใชบ้ริการโดยความสมคัรใจ สนใจใคร่รู้เร่ืองต่าง ๆ แลว้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

ได ้  

 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1.นกัเรียนใชเ้วลาวา่งอ่านหนงัสือ 

 2.นกัเรียนรู้จกัการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

              3.นกัเรียนมีมารยาทในการใชห้อ้งสมุด 
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านไดก้ าหนดขอบเขตของการประเมินโดยการประเมินปลายปี

การศึกษา ดงัน้ี 

1.นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีนิสัยรักการอ่าน 

 2.นกัเรียนใชบ้ริการห้องสมุดเพิ่มข้ึนเป็นระยะ ๆ  

 3.นกัเรียนมีความรู้รอบตวั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหวา่งเดือน พฤษภาคม 2563 –  มีนาคม 2564 

  วธีิการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม 

 

งบ
ปร

ะม
าณ

 ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

เม
.ย.
 25

64
 

พ.
ค.
 25

64
 

มิ.
ย. 

25
64

 

ก.ค
.25

64
 

ส.
ค.2

56
4 

ก.ย
.25

64
 

ต.
ค.2

56
4 

พ.
ย.2

56
4 

ธ.ค
.25

64
 

ม.
ค.2

56
5 

ก.พ
.25

65
 

มี.
ค.2

56
5 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

  2. ประชุมคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
   

 ครูสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ 

ครทศันนนัท ์เกล้ียงไธ

สงค ์

ครูอิษฎา สุ่มมาตย ์

ครูสนธยา คณัธาวฒัน ์

ครูนิรารัตน ์รัตนะวนั 

ครูอญัชนา สุทธิสนธ์ิ 

ครูวรรณชนก เลขมิตร 
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ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม 

 

งบ
ปร

ะม
าณ

 ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

เม
.ย.
 25

64
 

พ.
ค.
 25

64
 

มิ.
ย. 

25
64

 
ก.ค

.25
64

 
ส.
ค.2

56
4 

ก.ย
.25

64
 

ต.
ค.2

56
4 

พ.
ย.2

56
4 

ธ.ค
.25

64
 

ม.
ค.2

56
5 

ก.พ
.25

65
 

มี.
ค.2

56
5 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินงาน 

  การจดักิจกรรม 

    1.วางทุกงาน อ่านทุกคน 

    2.เล่านิทานประกอบการแสดง 

    3.ตอบค าถามประจ าเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ 

ครูประจ าชั้นป.1-6 

นางชลิดา ศรีสวา่ง 

ขั้นที ่3  ขั้นติดตามประเมินผล 

1.  การก ากบัและติดตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ 

นางชลิดา ศรีสวา่ง 

2. ประเมินผลการด าเนินโครงการ              ครูสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ 

งบประมาณโครงการ  

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนฯ รวม 

1.หนงัสือประเภทต่าง ๆ - - - - -  

3.ของรางวลั 2,000 - - - 2,000  

7.ตรายางวนัท่ีเล่ือนได ้ - - - - -  

8.ตรายางหนงัสืออา้งอิง - - - - -  

9.ท่ีแขวนตรายางชนิด 1 ชั้น - - - - -  

รวมเป็นเงินทั้งหมด  2,000 บาท  
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การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1 

 

นกัเรียนใชเ้วลาวา่งอ่านหนงัสือ 

สังเกตพฤติกรรม 

ศึกษาจากสถิติการใช้

หอ้งสมุดของนกัเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบบนัทึกสถิติการใชห้อ้งสมุด

ของนกัเรียน 

 

2 

จ านวนนกัเรียนท่ีใชบ้ริการห้องสมุด ศึกษาจากสถิติการใช้

หอ้งสมุดของนกัเรียน 

แบบบนัทึกสถิติการใชห้อ้งสมุด

ของนกัเรียน 

 

3 

นกัเรียนมีมารยาทในการใชห้อ้งสมุด ศึกษาจากแบบสอบถาม

มารยาทในการใช้

หอ้งสมุด 

แบบสอบถามมารยาทในการใช้

หอ้งสมุด 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................                                                  

                   ( นางสาวสุกญัญา รักวงษฤ์ทธ์ิ )                                                   

                          ผูข้ออนุมติัโครงการ 

                                                             

                                                ลงช่ือ...................................................... 

                                                                               ( นายชาตรี นามคุณ ) 

                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

                                                                        ผูอ้นุมติัโครงการ 
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งาน/โครงการ พฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

สนองกลยทุธ์    สพฐ. ขอ้  …….. 
            จุดเนน้ท่ีผูเ้รียน  ………. 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน ขอ้  ……. 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี  ……….  
 
ผู้รับผดิชอบ    นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ์ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซ่ึงก าหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษา 
ต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลก 
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 ดงันั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา 
องักฤษ)โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ยอ่ย    ดงัน้ี 
 1.1 กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) 
 1.2 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
             1.3 ติววชิาการแบบเขม้เพื่อพฒันาความรู้ และทกัษะภาษาองักฤษเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
             1.4 ตะลุยศพัท ์
   1.5 กิจกรรมเพลงภาษาองักฤษ 
2. ความหมายและขอบข่าย 
 การเข้าค่ายภาษาองักฤษ English Camp เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
โดยเนน้กระบวนการกลุ่มและการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั อีกทั้งยงัปลูกฝังเจตคติท่ีดี
ต่อภาษา โดยจดัเขา้ค่ายภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  อนุบาล การศึกษาพิเศษ 
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กจิกรรมวนัคริสต์มาส  หมายถึง  การจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
วฒันธรรมและประเพณีของเจา้ของภาษา  รูปแบบการจดักิจกรรมโดยการใหค้วามความรู้จดั 
การแสดงนิทรรศการยอ่ย  เชิญวทิยากร การแสดงผลงานของนกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1  -  6  และนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ติววชิาการแบบเข้มเพ่ือพฒันาความรู้ และทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
      กิจกรรมติววชิาการภาษาองักฤษแบบเขม้ หมายถึง การจดักิจกรรมวชิาการเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ
ภาษาองักฤษ  และสรุปองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ ในรูปแบบของการจดัสอนเสริม 
ทางวชิาการทั้งน้ีเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีดีต่อ  
การเรียนภาษาองักฤษ 
   กจิกรรมตะลุยค าศัพท์ 
  การท าบญัชีค าศพัทส์ าคญัให้แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมีการประเมินผลดา้นความรู้
ค าศพัทโ์ดยการท่อง และเขียนค าศพัททุ์กวนั 
   กจิกรรมเพลงภาษาองักฤษ 
   กิจกรรมบูรณาการภาองักฤษกบัวชิาดนตรี เพื่อส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้น 
การร้องเพลงฝึกหดัการร้องเพลงตามบทเพลงและเรียนรู้ความหมายค าศพัท ์ส านวน และประโยค จากบทเพลง
ภาษาองักฤษ คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นการร้องเพลงเขา้แข่งขนัประกวด หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน อีกทั้งเขา้ร่วมกิจกรรม Morning English 
 การจัดซ้ือส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน  
   การจดัหาส่ือ  อุปกรณ์  และวสัดุครุภณัฑท่ี์ใชใ้นการจดักระบวนการเรียน 
 กจิกรรมอ่ืน หมายถึง กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ท่ีเขา้มาร่วมจดักิจกรรมดา้น 
การพฒันาส่งเสริมภาษาองักฤษ  
 
3. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดน้ าบทสนทนาภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อ 
การส่ือสาร 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาองักฤษ 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนสนบัสนุนให้เด็กกลา้แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 
 4.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการ
เรียนรู้อ่ืนได ้
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 6.  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาจากเจา้ของภาษา 
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 7. เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีการเรียนภาษาองักฤษ 
            8. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษท่ีบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และการใชภ้าษาองักฤษ
ในชีวติประจ าวนั 
   9. เพื่อจดัหาส่ือ  อุปกรณ์  และวสัดุครุภณัฑท่ี์ใชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ พฒันาการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 นกัเรียนร้อยละ 100 สามารถน าภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 นกัเรียนร้อยละ 100 สามารถมีประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาองักฤษ 
 นกัเรียนร้อยละ 100 กลา้แสดงออกในการใชภ้าษาองักฤษ 
 นกัเรียนร้อยละ 100 สามารถแสวงหาความรู้ และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่ม 
      การเรียนรู้อ่ืน 
 นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษโดยเจา้ของภาษา 
 นกัเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติท่ีการเรียนภาษาองักฤษ 

ครูผูส้อนมีเคร่ืองมือท่ีสะดวกและทนัสมยัใชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.3  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 5.4  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 5.5  สรุปผลการจดักิจกรรม 
6. งบประมาณโครงการ 
      6.1 เงินอุดหนุนรายหวั 
      6.2 เงินรายไดส้ถานศึกษา 
      6.3  เงินสนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์ และสวสัดิการโรงเรียน 
 

7. หน่วยงานรับผดิชอบ 
 ฝ่ายบริหาร / กลุ่มบริหารงานวชิาการ/ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/วทิยากรภายนอก/ครู
ประจ าชั้น และครูพิเศษ 
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8. การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล 
ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้
1. นกัเรียน ครู และผูป้กครอง มีความพอใจ

ในการร่วมกิจกรรม  
สอบถาม 
สังเกต 

แบบประเมิน 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 9.1 นกัเรียนสามารถน าภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 9.2 นกัเรียน มีประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาองักฤษ 
 9.3 นกัเรียนกลา้แสดงออกในการใชภ้าษาองักฤษ 
 9.4 นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้ และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการเรียน 
รู้อ่ืน 
 9.5 นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 9.6 นกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษโดยเจา้ของภาษา 
 9.7 นกัเรียนมีเจตคติท่ีการเรียนภาษาองักฤษ 
  9.8 ครูผูส้อนมีเคร่ืองมือท่ีสะดวกและทนัสมยัใชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 
   
 
 
                                                                           ................................................... 
                                                                             (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ) 
                                                                   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
             ................................................... 
              (นางสาวทศันนนัท ์เกล้ียงไธสง) 
          หวัหนา้งานวชิาการ 
 
 
              ................................................... 
           (นายชาตรี  นามคุณ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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กจิกรรม ค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) 
กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่2 
จุดเน้นที ่  2.2, 2.6, 2.7 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่5,6 
ผู้รับผดิชอบ  นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ์ 
__________________________________________________________________________ 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมการอยูค่่ายภาษาองักฤษ เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง
เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั 
โดยเนน้กระบวนการกลุ่มและการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั อีกทั้งยงั 
ป ลูก ฝั ง เ จตค ติ ท่ี ดี ต่ อภ าษาอัง กฤษ  ตามนโยบายโรง เ รี ยน เค รือข่ า ยพัฒนาการ เ รี ยนการสอน 
ดา้นการใช้ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ศูนย ์PEER โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การจดักิจกรรมคร้ังน้ีมุ่งส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบสองภาษา English Bilingual Education เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเนน้การเช่ือมโยง
เน้ือหาวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง  
ความหมาย/ขอบข่าย 
 การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง  
โดยเนน้กระบวนการกลุ่มและการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั อีกทั้งยงั 
ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา รูปแบบการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 1. การใชกิ้จกรรมสันทนาการในรูปแบบของเพลง และเกมภาษาองักฤษ ซ่ึง 
เนน้ท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
   2. การใชกิ้จกรรมเกม เพลง กิจกรรม Active Learning เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร 
เนน้ทกัษะการฟังและการพูด 
 
2. วตัถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาองักฤษ 
    2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 
    2.3 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 จดัเขา้ค่ายภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียนชั้นอนุบาล นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 นกัเรียน
โรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 414 คน และวทิยากรคณะครูและบุคลากร จ านวน 24 คน เป็นเวลา 2 วนั โดยใช้
กิจกรรมเพลง เกม กิจกรรมการฟัง และพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 นกัเรียน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ และมีผลใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อภาษาองักฤษ อีกทั้งไดแ้สดงออกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 จดัท าโครงการ 
 4.2 เสนอโครงการ 
 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 4.4 ประชุมคณะกรรมการ 
 4.5 ด าเนินการตามโครงการ 

4.6 นิเทศ ก ากบั และติดตาม 
 4.7 ประเมินผลโครงการ 
 
5. ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
 

 
กจิกรรม 

ระยะเวลา  
ผู้รับผดิชอบ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 

            
1 จดัท าโครงการ             คณะกรรมการ 

1. เสนอขออนุมติัโครงการ             คณะกรรมการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ    
    ด าเนินงาน 

            ผูอ้  านวยการ 
 

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

            คณะกรรมการ 

4. ด าเนินงานตามโครงการ             คณะกรรมการ 

5. นิเทศ ก ากบั  
    และติดตาม 

            ผูอ้  านวยการ 

5. ประเมินผลโครงการ             ผูอ้  านวยการ 
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6. ทรัพยากร 
 6.1 บุคลากร 
       6.1.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
       6.1.2 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
       6.1.3 คณะกรรมการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
            6.1.4 ครูประจ าชั้นและครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 6.2 งบประมาณ 
       6.2.1 ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม       2,000 บาท 
 
7. การประเมินผล 
 7.1 ประเมินจากความคิดเห็นของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 7.2 แบบสอบถามคณะครู ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 7.3 ประเมินผลตามแบบประเมินผลโครงการ 
 7.4 ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    8.1 นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงทางการใชภ้าษาองักฤษ 
     8.2 นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 
     8.3 นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 
 
 
                                                                           ................................................... 
                                                                                (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ) 
                                                                   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
             ................................................... 
                (นางสาวทศันนนัท ์เกล้ียงไธสง) 
             หวัหนา้งานวชิาการ 
 
 
              ................................................... 
               (นายชาตรี  นามคุณ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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กจิกรรม  วนัคริสต์มาส 
กลุ่มงาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที ่2 
จุดเน้นที ่  2.2,2.7 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่3,5,6,7 
ผู้รับผดิชอบ    นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ์ 
................................................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของขา้พเจา้ของภาษาเพราะภาษา
และวฒันธรรมมิอาจแยกออกจากกนัได ้ การเรียนรู้วฒันธรรมของชนชาติเจา้ของภาษาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งกระท าควบคู่กบัไปกบัการเรียนภาษานั้น  เพราะวา่การใชภ้าษา เพื่อส่ือความหมายและความเขา้ใจของ
คนในสังคม  ไม่วา่จะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียน  มกัแฝงไวด้ว้ยความเช่ือ   ค่านิยม   เจตคติ   ความรู้สึกนึกคิด
หรือการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจดั
กิจกรรมวนัคริสตม์าสข้ึน ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง  มีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
2. ความหมาย / ขอบข่าย 
 กิจกรรมวนัคริสตม์าส  หมายถึง  การจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
วฒันธรรมและประเพณีของเจา้ของภาษา     รูปแบบการจดักิจกรรมเป็นการแสดงผลงานของนกัเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  อีกทั้งบูรณาการกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
แสดงออกดา้นการแสดง และการร้องเพลง 
3.  วตัถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 3.2  เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง และพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส าคญั 
 3.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนสนบัสนุนให้เด็กไดแ้สดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 

       เหมาะสม 
3.3 เพ่ือสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่ภาษาองักฤษ 
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4. เป้าหมาย 
 4.1  ด้านปริมาณ 
  นกัเรียนชั้นอนุบาล  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  และนกัเรียนการศึกษาพิเศษทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

4.2  ด้านคุณภาพ 
  นกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาและเขา้ใจวฒันธรรม 

      ของเจา้ของภาษาอีกทั้งไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ี 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.3  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 5.4  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 5.5  สรุปผลการจดักิจกรรม 
6.  งบประมาณ 
 ค่าวสัดุการจดักิจกรรม    3,000 บาท 
7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
8. การวดัผลประเมินผล 
 8.1 ประเมินจากความคิดเห็นของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 8.2 แบบสอบถามคณะครู ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 8.3 ประเมินผลตามแบบประเมินผลโครงการ 
 8.4 ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
 
             ...................................................                                                     .................................................. 
             (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ)                                                    (นางสาวทศันนนัท ์     เกล้ียงไธสง) 
 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     หวัหนา้งานวชิาการ 
 
 
                             ................................................... 
              (นายชาตรี  นามคุณ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ติววชิาการแบบเข้มเพ่ือพฒันาความรู้ และทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5-6 
สนองกลยทุธ์    สพฐ. ขอ้  1  
           จุดเนน้ท่ีผูเ้รียน  1.1 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน ขอ้  1 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี  1 , 7 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  คือ   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มีแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาองักฤษต ่า และจากการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  
สังกดัส านกังานเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560  พบวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ดว้ยเหตุดงักล่าวทางโรงเรียนประถม
นนทรีตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ทั้งนั้ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีดีต่อ การเรียน
ภาษาองักฤษ  
2. ความหมายและขอบข่าย 
 ความหมาย  

กิจกรรมติววชิาการภาษาองักฤษแบบเขม้ หมายถึง การจดักิจกรรมค่ายวชิาการเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ
ภาษาองักฤษ  และสรุปองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ ในรูปแบบของการจดัสอนเสริมทางวชิาการ 
ขอบข่าย 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนประถมนนทรีท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6  
 ระยะเวลาในจัดกจิกรรมค่ายวชิาการแบบเข้มภาษาองักฤษ 
 ระหวา่งภาคเรียนท่ี 2  
3. วตัถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 
     3.2 เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อ การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 
     3.3 เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะภาษาองักฤษ และสรุปองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ 
     3.4 เพื่อนกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป 
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4. เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
     4.2 เชิงคุณภาพ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสูงข้ึน 
5. สถานทีด่ าเนินการ 
 หอ้ง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5- 6  
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2564 
 
7. วธีิด าเนินการ 
     7.1 เสนอโครงการ 
     7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     7.3 ประชุมคณะกรรมการ 
     7.4 ด าเนินการตามโครงการ 
     7.5 การก ากบัติดตาม 
     7.6 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
     7.7 สรุปผลการด าเนินงานรายงานต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
8.  งบประมาณ 
 ค่าวสัดุการจดักิจกรรม    2,000 บาท 
 
9.หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 คณะศึกษานิเทศก ์สพป.กทม. 
 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 หวัหนา้สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ1-6 
 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
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10. การก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
 
ท่ี ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้
1 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 1.การทดสอบ 1.แบบทดสอบ 
2 ร้อยละของคะแนนเจตคติ 2.ตอบแบบสอบถาม 2.แบบสอบถาม 
3 การประเมินทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 
3.การประเมิน
พฤติกรรม 

3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     11.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสูงข้ึน 
     11.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
     11.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 สามารถพฒันาความรู้ ทกัษะภาษาองักฤษ และสรุปองคค์วามรู้ท่ี
นกัเรียนได ้
     11.4 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป 
 
 
                                                                               ................................................... 
                                                                                (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ) 
                                                                   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
                      ................................................... 
                       (นางสาวทศันนนัท ์เกล้ียงไธสง) 
                  หวัหนา้งานวชิาการ 
 
 
                     ................................................... 
                 (นายชาตรี  นามคุณ) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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กจิกรรม   ตะลุยค าศัพท์ 
กลุ่มงาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผดิชอบกจิกรรม นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 
        การท าบญัชีค าศพัท ์เป็นส่ือในการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีส าคญั  เพราะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 
ไดง่้าย  ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน     อีกทั้งยงักระตุน้จินตนาการ การจดัท าสมุดบญัชีค าศพัทภ์าษาองักฤษ  
เป็นการส่งเสริมพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  อีกทั้งยงัสามารถใชภ้าษาองักฤษในการเช่ือมโยง
ความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ของตนเอง  ตลอดจนสามารถน าเน้ือหามาจดับูรณา
การ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายมีความหลากหลาย  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
2.  ความหมาย / ขอบข่าย 
 การจดัท าสมุดค าศพัทภ์าษาองักฤษ  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยจดักิจกรรมควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6    
 
3.วตัถุประสงค์ 
 
 3.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 3.2  เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 3.3  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 3.4  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการเรียนรู้อ่ืนได ้
4.  เป้าหมาย 
 
 4.1  ด้านปริมาณ 
  การจดัท าสมุดค าศพัทภ์าษาองักฤษ ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6    
และมีการประเมินผลดา้นความรู้ค าศพัท์ 

 
 4.2  ด้านคุณภาพ 
  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธ์ิดา้นค าศพัทสู์งข้ึน และมี
โอกาสศึกษาหาความรู้ดา้นภาษาดว้ยตนเองตามความสนใจ   
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.3  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 5.4  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 5.5  สรุปผลการจดักิจกรรม 
 
6.  งบประมาณ    

 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 3,000  บาท 
 
7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
   คณะครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 
8.  การวดัผลและประเมินผล 
  แบบประเมินผลการจดักิจกรรม 
             การทดสอบ 
     
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 9.1  นกัเรียนมีความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 9.2  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 9.3  นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 9.4  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการเรียนรู้อ่ืนได ้
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กจิกรรม  เพลงภาษาองักฤษ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที ่2 
จุดเน้นที ่  2.2, 2.6, 2.7 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่5,6 
__________________________________________________________________________ 
1. หลกัการและเหตุผล 
   กิจกรรมบูรณาการภาองักฤษกบัวชิาดนตรี เพื่อส่งเสริมนกัเรียนดา้นความรู้ทางค าศพัท ์การฝึกการอ่าน
ออกเสียง โดยการร้องเพลงฝึกหดัการร้องเพลงตามบทเพลงและเรียนรู้ความหมายค าศพัท ์ส านวน และประโยค 
จากบทเพลงภาษาองักฤษ คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นการร้องเพลงเขา้แข่งขนัประกวด หรือร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งเขา้ร่วมกิจกรรม Morning English 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และมีประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยผา่นบทกลอน บทเพลง 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ และมีความเพลิดเพลิน 
 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางดา้นดนตรี และการใชภ้าองักฤษ 
3. เป้าหมาย 
 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
      นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษดีข้ึน  
และมีผลใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 จดัท าโครงการ 
 4.2 เสนอโครงการ 
 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 4.4 ประชุมคณะกรรมการ 
 4.5 ด าเนินการตามโครงการ 

4.6 นิเทศ ก ากบั และติดตาม 
 4.7 ประเมินผลโครงการ 
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5. สถานทีด่ าเนินการ 
 หอ้ง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5- 6  กิจกรรมยามเชา้ Morning English 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2564 
 
7.  งบประมาณ    

 ค่าวสัดุอุปกรณ์ -  บาท 
 
8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
   คณะครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
 
8.  การวดัผลและประเมินผล 
 แบบประเมินผลการจดักิจกรรม 
            ผลงานนกัเรียน การแสดงออกในช่วงกิจกรรม Morning English 
            แบบประเมินความพึงพอใจ 
            ภาพกิจกรรม 
   
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 9.1  นกัเรียนมีความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 9.2  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 9.3  นกัเรียนมีทกัษะดา้นดนตรีและการร้องเพลง 
 9.4  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการเรียนรู้อ่ืนได ้
 
 
             ...................................................                                                     .................................................. 
             (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ)                                                    (นางสาวทศันนนัท ์     เกล้ียงไธสง) 
 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                     หวัหนา้งานวชิาการ 
 
 
                             ................................................... 
              (นายชาตรี  นามคุณ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ   โครงการสะเต็มศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์      รวมศิลป์ 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง                            

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา     2564 

1. หลกัการและเหตุผล 

           การจดักิจกรรม STEM Education. ในระดบัประถมศึกษานั้น ถือเป็นกิจกรรมท่ีสามารถปลูกฝังให้ผูเ้รียนได้มี
ความรู้และความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) นั้นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างมากในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การพฒันาคุณภาพชีวิต และความมัน่คงของประเทศ โดยทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูเ้รียนในยคุศตวรรษท่ี 21 นั้น ควรมีดงัต่อไปน้ี  
           1. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา และ
ตดัสินใจได ้ 
           2. กระบวนการในการท างาน โดยมีความสามารถในการส่ือสารและการท างานประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
           3. เคร่ืองมือส าหรับการท างาน มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได ้ 
           4. ทกัษะส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองท่ีดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และมีความสามารถในการวางแผนชีวติและการประกอบอาชีพได ้ 
           ส าหรับโครงการสะเต็มศึกษาโรงเรียนประถมนนทรีน้ี จัดท าข้ึน เน่ืองจากว่าโลกของเราทุกวนัน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีใกลต้วั
มนุษยม์าก และสามารถน าพาความเสียหายมาสู่มนุษยไ์ดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเรียนรู้ การเตรียมตวั
เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้รวมไปถึงการด ารงชีวิตเม่ือเกิดปัญหาข้ึนแลว้ และการ
ฟ้ืนฟู เพื่อให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับโครงการ สะเต็มศึกษาโรงเรียนประถมนนทรีนั้นจะตอ้ง
อาศยัการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง อนัไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี
สามารถเพิ่มในส่วนของศิลปะและดนตรีไดต้ามความเหมาะสม เพื่อใชห้ลกัการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั และน าไปสู่การพฒันาต่อยอดความรู้ นวตักรรมใหม่ๆ  
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2. วตัถุประสงค์ : 
       2.1   เพื่อใหน้กัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง “สะเตม็ศึกษา” (STEM Education) มากยิง่ข้ึน และมีทศันคติท่ีดี
และตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
      2.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง มาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา สถานการณ์ปัญหาใน
ชีวติจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวเิคราะห์วจิารณ์ในการแกไ้ขปัญหา  
      2.3 เพื่อสนบัสนุนการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ คิดคน้ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต ้
“สะเตม็ศึกษา” (STEM Education) น าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
      2.4 เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีความสามารถในการส่ือสารและการท างานประสานงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ไดมี้
โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
      2.5 เพื่อใหเ้ยาวชนนั้นมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้วทิยาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื 
3.   ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ดา้นปริมาณ    : นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ  านวน  300 คน เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

ดา้นคุณภาพ   : ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ และใช้ทกัษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดแ้ละมีการ

พฒันาตนเองในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอยา่งต่อเน่ือง 

4. แนวทางด าเนินงาน      
                   1.   น าเสนอโครงการเพื่ออนุมติั                                                                                                                                        

2.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                                                         
3.   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                              

4.                4.ขั้นตอนในการปฏิบติังาน      
  -   ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ                                                                                                                                       

 -   วางแผน  ก าหนดกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
          5.   สรุปผลและประเมิน - ติดตามผล                                                                                                                                                                                                  

-   สรุปผลและประเมินผล                                                                                                                                                        

-   รายงานผล           

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

       16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

6. งบประมาณ   

       -  5,000  บาท        
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

        7.1   นกัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง “สะเตม็ศึกษา” (STEM Education) มากยิง่ข้ึน และมีทศันคติท่ีดีและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
      7.2  ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง มาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวติ
จริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแกไ้ขปัญหา  
      7.3  สนบัสนุนการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ คิดคน้ผลงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต ้
“สะเตม็ศึกษา” (STEM Education) น าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
      7.4  ปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีความสามารถในการส่ือสารและการท างานประสานงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
      7.5   เยาวชนมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้วทิยาการทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื  
8. การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                               

1.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ในการท ากิจกรรม STEM Education.                                                                                                             

         2.   แบบประเมินช้ินงาน  

 
                                                           ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                           (นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์) 

                                                                                     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

                                                  ลงชื่อ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายชาตรี   นามคุณ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนปฏบิัติงาน โครงการสะเต็มศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 
ปีการศึกษา  2564 

 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
รายการปฏิบัติ 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผดิชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

 
1.  น าเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมติั 

          
นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

          นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 

3.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

          นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 
ครูประจ าชั้น 

4. ขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 
4.1 ประชุมช้ีแจงวตัถุ 
ประสงคข์องโครงการและ
อบรมพฒันาครูผูส้อน 

          

นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 
ครูประจ าชั้น 

 
4.2 วางแผน  ก าหนด
กิจกรรมและแนวทางการ
ด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมพร้อมก าหนด
ปฏิทินปฎิบติังาน 

          

5. ด าเนินการโครงการสะ
เตม็ศึกษาโรงเรียนประถม
นนทรี 

          
นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 

ครูประจ าชั้น 

5. สรุปผลและประเมิน            

นางสาวธารารัตน์    รวมศิลป์ 
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โครงการ   ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
แผนงาน   แผนพฒันาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์  การพฒันามาตรฐานการศึกษาทีป่รับใหม่ตามกลยุทธ์การศึกษา 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  คันธาวฒัน์ 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม2564 – มีนาคม 2565 
…………………………………………………………………………………………………...… 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ี รัฐบาลประกาศนโยบายการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการน า
นโยบายสู่การปฏิบติั เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมอีกนโยบายหน่ึง เพื่อมุ่งเนน้
การลดเวลาการเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเน้ือหาหลักท่ีนักเรียนควรรู้  เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  การท างานเป็นทีม เสริมสร้าง
คุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดีงาม การมีน ้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัจริง นักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดทุ้กแห่ง ทุกเวลาทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ตามความสนใจ ความถนดั และได้
คน้พบศกัยภาพของตนเอง นอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมนกัเรียนให้พร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 อนัได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทกัษะการ
ท างาน และทกัษะชีวติท่ีใชไ้ดจ้ริง จึงน ามาสู่การปฏิบติัโดยก าหนดใหน้กัเรียนเรียนภาควชิาการ ถึงเวลา
บ่าย 2 โมงคร่ึงหรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาเลิกเรียนยงัคงเหมือนเดิมตามก าหนดของโรงเรียน 

ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบตัิใน
โรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม ครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ให้นกัเรียนได้
ปฏิบตัิและเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน นกัเรียนไดร้ับการพฒันาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการ
เรียนรู้อยา่งแทจ้ริง กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมนนทรี จึงจดัท าโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”   เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนเร่งรัดพฒันาจดัการศึกษาของทุกระดบัชั้น  โดยเนน้คุณภาพ
ผูเ้รียน  ก าหนดมาตรการเพื่อให้ครูผูส้อนทุกคนด าเนินการอยา่งเคร่งครัด เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง   
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อขบัเคล่ือนการน าหลกัสูตรสถานศึกษา  ไปสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศกัยภาพ และมีความสุขกบัการ
เรียนรู้ 

3. เพื่อพฒันานักเรียนตามเวลาเรียน  และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งดา้นวิชาการ ดา้นปฏิบติั นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจและ
ถนดัของแต่ละบุคคล 

4. เพื่อให้พ่อ แม่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
   

 3. เป้าหมาย 
        ดา้นปริมาณ 
   1. ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
   2. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
       ดา้นคุณภาพ 

  1. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 85 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฒันาตนเองตามความสนใจและความถนดัอยา่งเต็มตาม
ศกัยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
  2. ครูผูส้อน ร้อยละ 95  น าหลกัสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

   3. ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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 4. กจิกรรมด าเนินงาน / ปฏิทนิการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูป้ฏิบติั 

1. ประชุมและวางแผน 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
   - จัดประชุมครูรับทราบนโยบายและ
ปฏิบติัการออกแบบกิจกรรม 
   - ครูผูส้อนจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ตามนโยบายท่ีโรงเรียนก าหนด 
    - ผู ้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ  
นิเทศ ก ากบั ติดตาม   
5. การรวบรวมขอ้มูล   
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปโครงการ 

1 พ.ค. 64 
             10 พ.ค. 64 

 
12 พ.ค. 64 

 
16 พ.ค.64– 20 มี.ค. 65 

 
16 พ.ค.64– 20 มี.ค. 65 

28 มี.ค. 64 
16 พ.ค.64 – 20 มี.ค. 65 

31 มี.ค. 65 

คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 
นางสาวสนธยา  คนัธาวฒัน์ 
 
ครูผูส้อนทุกคน 
 
ครูผูส้อนทุกคน 
 
คณะกรรมฝ่ายนิเทศ 
 
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 

        5. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใชใ้นโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นเงิน  20,000   บาท 

 

 6. การติดตาม ประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่าง
เต็มตามศกัยภาพ และมีความสุข
กบัการเรียนรู้ 

การสังเกต 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
  

 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

 
2.ครูผูส้อนน าหลกัสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการ
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

การสังเกต การนิเทศการสอน แบบนิเทศการสอน 

3.ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ครูผูส้อนน าหลกัสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฒันาตนเอง

ตามความสนใจและความถนดัอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้ 
3. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตามเวลาเรียน และจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ทั้งดา้นวิชาการ ดา้นปฏิบติั นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจและ
ถนดัของแต่ละบุคคล 

4. พ่อ แม่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

        
     

 

    

        

                            ผู้อนุมัติโครงการ 
 
............................................................................           .............................................................. 
(นางสาวทศันนนัท ์เกล้ียงไธสง)                  (นายชาตรี  นามคุณ) 
    หวัหนา้งานวชิาการโรงเรียนประถมนนทรี     ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

.................................................................. 
(นางสาวสนธยา  คนัธาวฒัน)์ 
ครู โรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ       ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการศึกษา 
ประเภทโครงการ      ใหม่                         ต่อเน่ือง 
กลุ่มบริหาร     วชิาการ   
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวทศันนันท์    เกลีย้งไธสง 
............................................................................................................................................................................ 
   

1. หลกัการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางโดยยดึหลกัความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผนการตดัสินใจและกระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น  เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวฒัน์   การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนทุกระดบัในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนอนัจะเป็นก าลงัส าคญั 
เป็นอนาคตของชาติ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดเป็นกลยทุธ์ในแผนพฒันาการศึกษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยา่งเขม้ขน้  เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนสู่
สถานศึกษาโรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประสงคท่ี์จะจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน  อีกทั้งยงัไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์  
1.เพื่อใหผู้เ้รียนมีหลกัคิดหลกัปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
   บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอ่ืน 
4.เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  

 

3.เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ 

1.ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีหลกัคิดหลกัปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.มีศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ศูนยก์ารเรียนรู้ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
1.ผูเ้รียนมีหลกัคิดหลกัปฏิบติัและสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่ง 
  ถูกตอ้ง 
2.ผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน ไดใ้ชศู้นยก์ารเรียนรู้ตามหลกั  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3.ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ของโรงเรียน 
 

4.ระยะเวลาด าเนินงาน 
วนัเร่ิมตน้โครงการ 16  พฤษภาคม 2564 
วนัส้ินสุดโครงการ 31  มีนาคม   2565 
 

5.วธีิด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ ภาคเรียนท่ี  
1 

ภาคเรียนท่ี 
2 

1 
กิจกรรมพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

2 
กิจกรรมพฒันาดา้นการบริหารจดัการดว้ยหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

3 
กิจกรรมพฒันาครูและการออกแบบการจดัการเรียนรู้
เสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่ผูเ้รียน 

   

4 
กิจกรรมพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

5 
โครงงานบูรณากาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาอยา่งความ
ย ัง่ยนื 

   

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2564 
7.สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
 
8. งบประมาณทีใ่ช้      

 เงินนอกงบประมาณ......... 70,000...... บาท 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

บอกเป็นร้อยละของเป้าหมาย

ของงาน เช่น 

ร้อยละของนกัเรียน 80 

จ านวนของนกัเรียน 352 คน 

บอกวธีิการประเมิน เช่น การ

สอบถาม การสังเกต การ

ประเมินความพึงพอใจ 

การนิเทศติดตาม การทดสอบ 

บอกเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินใหต้รงกบั

วธีิการประเมิน เช่น แบบสอบถาม 

แบบประเมิน แบบนิเทศติดตาม แบบ

สัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 

10.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.นกัเรียนมีหลกัคิดหลกัปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอ่ืน 
4.นกัเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 
 

 

เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวทศันนนัท ์  เกล้ียงไธสง) 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ผลการพจิารณาโครงการ 
                                              
  อนุมติั     
  ชะลอโครงการไวก่้อน 
  ระงบัโครงการ เน่ืองจาก................................... 

 
ลงช่ือ...........................................................  

       (นายชาตรี  นามคุณ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
                    วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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งาน/โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม น าสุจริต 

กลุ่มบริหาร   งานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวสัดิ์ 

................................................................................................................................................................................ 

1. หลกัการและเหตุผล 

   เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต  

เกิดข้ึนเน่ืองจากยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัปราบปรามการทุจริต ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์วา่ สังคมไทยมีวนิยั 

โปร่งใส ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มี

เป้าหมายหลกัเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดบัคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชยไทยใหสู้งข้ึน 

เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์เชิงกลยทุธของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด

จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีมุ่งสู่การเป็น องคก์รแห่งการเรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข โรงเรียนประถม

นนทรีจึงจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทกัษะ 

การคิด และคุณลกัษณะ 5 ประการของนกัเรียนโรงเรียนสุจริต คือ ทกัษะการคิด ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม ความรับผดิชอบ และการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

2. ค านิยามศัพท์ 

   ทกัษะการคิด หมายถึง มีความคิดเชิงเหตุผล คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีทกัษะในการจ าแนก  

การเปรียบเทียบแยกแยะ การสรุปองคค์วามรู้ การน าเสนอผลงาน 

   ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง ยดึมัน่ในความสัตยจ์ริง และในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม มีความซ่ือตรง มีเจตนา

ท่ีบริสุทธ์ิ ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง ปฏิบติัโดยค านึงถึงความ

ถูกตอ้งละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิด ไม่เอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง ไม่ลกัขโมย 

ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง ไม่หาผลประโยชน์ในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท าตาม

สัญญา ตรงไปตรงมา กลา้เปิดเผยความจริง รู้จกัแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

   การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีความรับผดิชอบต่อตนเองในการกระท าใด ๆ 

เพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลือผูอ่ื้นและแบ่งปันดว้ยความเตม็ใจไม่หวงัผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ

ชุมชน สังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 ความเป็นธรรมทางสังคม หมายถึง การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และอยา่งมี

เหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อเพศ เช้ือชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม นึกถึงใจเขาใจเรา  

ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รับฟังผูอ่ื้น เคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น ค านึงถึงความยติุธรรมโดยตลอด 

   การกระท าอย่างรับผดิชอบ หมายถึง การมีจิตส านึกในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัหนา้ท่ี

ใหดี้ท่ีสุด เคารพเกณฑก์ติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าไดเ้สมอ หากมีการกระท าผดิก็พร้อมท่ีจะยอมรับผิด

และแกไ้ขในส่ิงท่ีผดิ ท าหนา้ท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด มีระเบียบวนิยั เคารพกติกา รับผดิชอบในส่ิงท่ีท า กลา้

ยอมรับผดิและรับการลงโทษ รู้จกัส านึกผดิและขอโทษในส่ิงผดิ กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

   อยู่อย่างพอเพยีง หมายถึง ด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

ปรับตวัอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี ไม่โลภ มี

คุณธรรม รู้จกัอดทน อดกลั้น รู้จกับงัคบัตนเอง ยบัย ั้งชัง่ใจไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและเบียดเบียนตนเอง ไม่ท าใหผู้อ่ื้น

เดือดร้อน อภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด  

3. วตัถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะดา้น ทกัษะการคิด มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิต

สาธารณะยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกนัการทุจริต 

  2.2 ครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต 

  2.3 นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทนัร่วมคิดป้องกนัการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 4.1 เชิงปริมาณ 

   นกัเรียนระดบัอนุบาล นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ  านวน ........ คน มีคุณลกัษณะดา้น 

ทกัษะการคิด ความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม ความรับผดิชอบ และ 

การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกนัการทุจริต 

             คณะครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 42 คน เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความรู้มี

ความเขา้ใจและปลูกฝังดา้นทกัษะการคิด ความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

ความรับผดิชอบ และการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง ยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกนั 

การทุจริต 
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4.2 เชิงคุณภาพ 

          4.2.1 นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก

ทกัษะการคิด ความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม ความรับผดิชอบ และ

การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกนัการทุจริต 

        4.2.2 คณะครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียน รวมพลงัร่วมสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

สร้างระบบและวถีิพอเพียง สุจริต รับผดิชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกนัการทุจริต 

        4.2.3 คณะครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียนมีจิตส านึกในการป้องกนัการทุจริต 
 

5. กจิกรรม/ด าเนินการ 
 

กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน 
การท าปฏิณญาสุจริต โรงเรียนประถมนนทรี ประกาศลงwebsite ของโรงเรียน 
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา ระดบัอนุบาล และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-6  

การอบรมครูผูส้อนทุกระดบัชั้น 

การวจิยัโรงเรียนสุจริต การเขียนรายงานการวิจยั 5 บท  การพฒันา
คุณลกัษณะความดี 5 ประการตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตของนกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
ปีการศึกษา 2563  

การจดัค่ายคุณธรรมสุจริต จดักิจกรรมค่ายคุณธรรมสุจริตใหแ้ก่นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 -6 โดยคณะครุเป็นวทิยากร 

 

6. งบประมาณโครงการ 
  

  งบประมาณท่ีใชใ้นโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นเงิน 5,000   บาท 

6. หน่วยงานรับผดิชอบ 

 ฝ่ายบริหาร / กลุ่มบริหารงานวชิาการ/วทิยากรภายนอก/ครูประจ าชั้น และครูพิเศษ 
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7. การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. นกัเรียน ครู และผูป้กครอง มีความ

พอใจในการร่วมกิจกรรม  

สอบถาม 

สังเกต 

แบบประเมิน 

2 ผลงาน / โครงงาน แฟ้มสะสมงาน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 8.1 นกัเรียนมีคุณลกัษณะดา้น ทกัษะการคิด มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิตสาธารณะยดึมัน่

ในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกนัการทุจริต 

  8.2 ครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต 

  8.3 นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทนัร่วมคิดป้องกนัการทุจริต 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวสุมณฑา   วงษส์วสัด์ิ) 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ผลการพจิารณาโครงการ 
                                              
  อนุมติั     
  ชะลอโครงการไวก่้อน 
  ระงบัโครงการ เน่ืองจาก................................... 

 
ลงช่ือ...........................................................  

       (นายชาตรี  นามคุณ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
                    วนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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ชื่อโครงการ    นิเทศภายในโรงเรียน 
แผนงาน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์สพฐ.ที่ 3  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน                           
     สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ 
      ในการ บริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยและการเรียนรู้ที่
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
    การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
สนองกลยุทธ์องค์กร. ที่ 3        พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการ 
      แสวงหาความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกด้วยตนเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนประถมนนทรี 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ภารกิจสําคัญของการดําเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของ 
หลักสูตร การจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกลาวอยางมีคุณภาพ และเป
นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียน
ใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผู
อ่ืนไดอยางมีความสุขหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้น 
กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมีความสําคัญตอ การพัฒนา 
โรงเรียน 2 ประการ คือ สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและใหความชวยเหลือแกครูใน 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิสูงขึ้น ปจจุบันโรงเรียนประถมนนทรี 
พบวาผูเรียนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรูความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร สงผลใหคุณภาพของ
โรงเรียนอยู่ในระดับที่ยังไมเปนที่นาพอใจทั้งดานการจัดการเรียนการสอน ดานผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และดานการบริหารจัดการ และจากการประเมินภายนอกรอบสอง สมศ. ไดขอเสนอแนะใหโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  คือ ดานบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาในดานวิธีการสอน ใหครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศแลกระบวนการวิจัยมาใชใน
การพัฒนาผูเรียน เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาครูเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอยางมี เพ่ือจะ
ไดสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด
านตางๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผูสอนมี
คุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนิเทศภายในขึ้นเปนโครงการตอเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ นําไปใชปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับใหสูงขึ้น 
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ 

3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายดานปริมาณ 

1. ใหมีการประชุมกอนเปดและปดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
2. การประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดป 
3. สังเกตการสอน ทุกชั้นอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง /เดือน/คน 
4. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
5. พัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
6. พัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 เปาหมายดานคุณภาพ 
1. ครูมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

และนําไปใชปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 75 ขึ้นไป 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยรอยละ 80 ขึ้นไป  

และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ(O-NET) ในชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของสพป.กทม. และ สพฐ  

3. ผมูีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
4. วิธีด าเนินการ 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1. ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือชี้แจงความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําโครงการ 

นิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน 
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  

2.ขั้นวางแผนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ 

ตองการ จัดทําโครงการและกําหนดกิจกรรมการนิเทศ และกําหนดแผนการนิเทศ 
2.2. เตรียมและสรางเครื่องมือการนิเทศ ไดแก แบบบันทึกตางๆ และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

นิเทศภายใน 
3.ขั้นด าเนินการตามแผน 

1.ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
- ใหมีการประชุมกอนเปดและปดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
- การประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง ตลอดป  
- สังเกตการสอน ทุกชั้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
- นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยในชั้นเรียน 
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4.ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1. ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.สรุปผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
3.รายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณชน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ /  กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรยีนที่  1  ภาคเรยีนที่  2  

พ.
ค.

  
มิ.

ย. 
 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

 
ธ.ค

.  
ม.

ค.
  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  
เม

.ย.
  

ขั้นเตรียมการ              หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.  วางแผนการดําเนินการ              
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ              
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน              
4.  ประชุมคณะกรรมการ              
ขั้นด าเนินการ              
ขั้นติดตามประเมินผล              

 
6.งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช 2,000 บาท 
เงินงบประมาณ   2,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ          - บาท 
รวม    2,000 บาท 

7. การประเมินผล  
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

1. รอยละของครูที่มีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- สังเกตการณจัดกระบวนการเรียนรู 
- แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
- แบบสังเกตการสอน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกสาระการเรียนรู/ทุกชั้นเรียน  

ทั้งระดับสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ6 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบทดสอบ 
- แฟมพัฒนางานของนักเรียน 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
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3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการดําเนิน 
โครงการนิเทศภายใน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

                                                       ลงชื่อ.................................................... ผู้ขออนุมัติโครงการ           
                   ( นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์)                                                   

           หัวหน้างานนิเทศการสอน 
 
 
                                                       ลงชื่อ....................................................   ผู้อนุมัติโครงการ        
                                                                (นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

                                                                         หัวหน้างานวิชาการ 

   
                                                            ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ         

                                                      (นายชาตรี  นามคุณ) 
                                                  ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนงาน/โครงการ  การขับเคล่ือนกระบวนการ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ (Professional  

     Learning Community :PLC)  โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2564 

แผนบริหารงาน  วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวสัดิ์ 

……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลกัการและเหตุผล 
   เน่ืองจากสภาพการจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั ในแต่ละชั้นเรียนจะประกอบดว้ยนกัเรียน 
ท่ีมีระดบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ครูทุกคนจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพยายามท่ีจะช่วยแสวงหา
วธีิการท่ีจะพฒันานกัเรียนทุกคนตามความสามารถ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี27 พุทธศกัราช 2545 ไดก้ล่าวถึงนวตักรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional 
Learning Community :PLC)  ซ่ึงเป็นการร่วมมือร่วมพลงัในการท างาน แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
อยา่งมีเป้าหมายร่วมกนัของครู ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ซ่ึงอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกนั หรือต่างโรงเรียน
ก็ได ้โดยผา่นเทคโนโลย ีICT รวมทั้งมีการสะทอ้นความคิดในการท างานและปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
การสนบัสนุนพึ่งพาอาศยักนั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ทางโรงเรียนประถมนนทรีจึงไดจ้ดั
กลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัตามโครงการรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) โดยด าเนินการตามกรอบนโยบายการจุดเนน้ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนเร่งรัดพฒันา 
การจดัการศึกษาของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เนน้การพฒันายกระดบัคุณภาพผูเ้รียน เพื่อใหผู้บ้ริหาร สถานศึกษา 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา น าแนวทางการด าเนินงานขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  
ลงสู่การปฏิบติัทั้งในเชิงการบริหารจดัการและกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งทางดา้นวชิาชีพของครูและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 
2. วตัถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อพฒันาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้
ในสถานศึกษา 
    2.2 เพื่อพฒันาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใชส่ื้อเทคโนโลย ีส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC ระหวา่งการด าเนินงานในสถานศึกษา 
    2.3 เพื่อพฒันาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน ใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC ระหวา่งการด าเนินงานในสถานศึกษา 
    2.4 เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขา้ใจบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ PLC 
    2.5 เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจดัท าสมุดบนัทึกการพฒันาตนเอง Logbook รายกลุ่มและ 
รายบุคคลจากการท า PLC 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
     กลุ่มเป้าหมายครู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 30 คน 
      เชิงคุณภาพ 
      คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบติัในสถานศึกษา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   ปีการศึกษา 2564 
5. การด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือน

กระบวนการ PLC ระดบั

สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือน PLC ประกอบดว้ย 

1.ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

2.รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

3.หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/กลุ่มสาระ/หวัหนา้สายชั้น 

4.ครู 

                    ฯลฯ 

เมษายน 2564 

2.ก าหนดแผนงานการขบัเคล่ือน

กระบวนการ PLC ระดบั

สถานศึกษา 

จดัท าแผนงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 

สู่สถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1. สร้างทีมงาน PLC ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ 

   สถานศึกษา 

2. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแนวทางการปฏิบติั 

   ใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า)  

3. สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน (ระดบับุคคล ระดบั 

    องคก์ร ระดบัหน่วยงาน) 

4. ก ากบั ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 

5. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงาน การพฒันา 

    ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

125



แนวทางการด าเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 

3. การขบัเคล่ือนกระบวนการ  

   PLC สู่การปฏิบติั 

3.1 ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบติั  

     โดยใช ้ICT ในการเขา้กลุ่มระหวา่งการด าเนินงาน 

     ก าหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ประกอบดว้ย 

     ผูอ้  านวยความสะดวก, สมาชิก และผูบ้นัทึก 

     พร้อมทั้งบนัทึกลงใน Logbook รายกลุ่ม/ 

     รายบุคคล 

     ขั้นตอนการด าเนินการ PLC 

     1) รวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

     2) วเิคราะห์ และระบุปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา 

     3) ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้/ 

         กิจกรรม/นวตักรรม  

     4) วพิากษ ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับปรุงแกไ้ข  

     5) น าสู่การปฏิบติัโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้/ 

         กิจกรรม/นวตักรรม 

     6) ประเมินผล/สะทอ้นความคิดการจดัการเรียนรู้/ 

        กิจกรรม/นวตักรรม 

     7) สรุปเผยแพร่แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม/ 

         นวตักรรมจดัตั้งกลุ่ม Facebook Line  

3.2 สรุปรายงานผล และจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

พฤษภาคม 2564-

มีนาคม 2565 
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แนวทางการด าเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 

4. ก ากบั ติดตามนิเทศและ 

   ประเมินผล 

4.1 จดัท าแผนและเคร่ืองมือ ก ากบั ติดตาม นิเทศ และ 

     ประเมินผลการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่ 

     สถานศึกษา 

4.2 คณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

     สู่สถานศึกษา ระดบัสถานศึกษา ด าเนินการก ากบั  

     ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขบัเคล่ือน 

     กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนบัสนุน ขา้ราชการและ 

     บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน 

     การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

พฤษภาคม 2564-

มีนาคม 2565 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินการ

การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

 

5.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงาน 

     ผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC สู่ 

     สถานศึกษา พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ 

     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

5.2 คณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

      สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 

5.3 สถานศึกษารายงานผลการขบัเคล่ือนกระบวนการ  

      PLC ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผูท่ี้ 

      เก่ียวขอ้ง 

มีนาคม 2565 

6.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอด

บทเรียน และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

สู่สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

     (Show & Share) การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

     สู่สถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา 

6.2 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา ท่ีมีกระบวนการด าเนินการท่ีดี 

      สามารถเป็นแบบอยา่งได ้และเผยแพร่ 

มีนาคม 2565 
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6. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ที่ กจิกรรม วตัถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะทอ้น

ปัญหา แนว
ทางการแกปั้ญหา 
ของกลุ่ม PLC 
(ระยะท่ี 1) 

เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
การจดัการเรียนการ
สอน  

1. ทบทวนวตัถุประสงค ์ 
การด าเนินงาน PLC 
2. วเิคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 
3. การพฒันาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การบนัทึก Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 64 คณะผูบ้ริหาร 
 

2 การด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC  
(ระยะท่ี 2) 

เพื่อใหส้ถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC 
ในการจดัการเรียน
การสอน 

1. ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
เทคนิค กระบวนการ
จดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson 
study, ICT, DLTV, 
DLIT ฯลฯ 
2. การพฒันานวตักรรม
เพื่อการเรียนรู้ 

แบบติดตาม ภาคเรียน
ละ 2 คร้ัง 

คณะผูบ้ริหาร 
 

3 สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 
PLC 

เพื่อสรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียน
สรุปรายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

ส้ินสุดการ
ด าเนินงาน 

คณะผูบ้ริหาร 
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7. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

    2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใชใ้น

สถานศึกษา 

    2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใชส่ื้อเทคโนโลย ีส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC ระหวา่งการด าเนินงานในสถานศึกษา 

    2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

สร้างชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC ระหวา่งการด าเนินงานในสถานศึกษา 

    2.4 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เขา้ใจบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

    2.5 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจดัท าสมุดบนัทึกการพฒันาตนเอง Logbook รายกลุ่มและ 

รายบุคคลจากการท า PLC ได ้

8.งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช ้5,000 บาท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.......................................................... 

       (นางสาวสุมณฑา  วงษส์วสัด์ิ) 

หวัหนา้โครงการ 

…………………………………………………….. 

(นางสาวทศันนนัท ์ เกล้ียงไธสง) 

ครู ปฏิบติัหนา้ท่ี ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

ความเห็น
............................................ 

.................................................
......... 

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

ความเห็น
............................................ 

.................................................
......... 

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

…………………………………………………….. 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ   ธรรมศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 
กจิกรรม   เรียนธรรมศึกษา 
แผนงาน   หมวดวชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววลัลภา   พลบันอ้ย 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงเรียน   
…………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลกัการและเหตุผล 

 ในสภาวะสังคมปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดคุณธรรม จริยธรรม ท าใหส้ังคมไม่สงบสุข 

ส่งผลต่อวถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละการด าเนินชีวติในสังคมอ่อนแอ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การขาด 

คุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานของคนในสังคม ซ่ึงมีแนวโนม้จะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหข้าดความสมดุล 

ระหวา่งความรู้คู่คุณธรรม ด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการคิด วเิคราะห์ได ้

อยา่งสร้างสรรค ์จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งกระตุน้และพฒันาพฤติกรรมเหล่าน้ีตั้งแต่ยงัเป็นเยาวชน  

โดยการพฒันาพื้นฐานจิตใจท่ีดีงามในการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งสงบสุข 
 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการน าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามา 

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

3.  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม รักความเป็นไทย 

4.  เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

3. เป้าหมาย  

    3.1  เชิงปริมาณ    

    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  เขา้ร่วมกิจกรรมธรรมศึกษา 

  3.2 เชิงคุณภาพ   

   นกัเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรมตามลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

  นกัเรียนร้อยละ 80 น าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
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ประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  นกัเรียนร้อยละ 80. สามารถแสวงหาความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่ม 

การเรียนรู้อ่ืน 

  นกัเรียนร้อยละ 90 ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมและประเพณี รักความเป็นไทย 

  นกัเรียนร้อยละ 80 มีเจตนคติท่ีดีในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

4.  สถานทีด่ าเนินการ 

                         โรงเรียนประถมนนทรี 

5. วธีิด าเนินการ  
การด าเนินกจิกรรม 

        -ประชุมวางแผนคณะครูผูดู้แลกิจกรรมเรียนธรรมศึกษา  

 - แจง้ใหค้รูประจ าชั้นทุกระดบัชั้นประถมศึกษา ชั้น ป.4- ป.6 มาเรียนธรรมศึกษา 

 - นิมนตพ์ระอาจารยว์ทิยาการจากส านกัวดัเรียนยานนาวามาสอนธรรมศึกษา ตรี –โท – เอก 

 - ขอความร่วมมือครุจิตอาสามาควบคุมดูแลก ากบัหอ้งเรียน 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบนกัธรรม ตรี –โท – เอก 

 - ด าเนินการสอบธรรมศึกษา ตรี – โท – เอก  

 - ประกาศผลสอบและมอบเกียรติบตัรแก่ผูผ้า่นการสอบธรรมศึกษา ตรี – โท –เอก 

6.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนเห็นคุณค่าของการน าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ า 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามลกัษณะอนัพึงประสงค ์

3.  นกัเรียนไดป้ฎิบติัตนเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม รักความเป็นไทย 

4.  นกัเรียนมีเจตนคติท่ีดีจากการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการธรรมศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ที่ รายจ่าย จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. ถวายค่าพาหนะแด่พระภิกษุท่ีมาสอนธรรมศึกษาในช่วง

ปิดภาคเรียนท่ี1 วนัท่ี 1-5 ตุลาคม  2564 และวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน  ถวายค่าพาหนะเป็นเงิน 

1,000 บาท วดัจนัทร์นอก 1 รูป 
และวดัยานนาวา 

2. ถวายค่าพาหนะแด่พระภิกษุท่ีมาติวเขม้ธรรมศึกษาก่อน
สอบ  วนัท่ี 9 -12 พฤศจิกายน 2564  ถวายค่าพาหนะเป็น
เงิน 

1,000 บาท วดัจนัทร์นอก 1 รูป 
วดัยานนาวา 3 รูป 

3.  ถวายค่าพาหนะในการรับ- ส่งขอ้สอบและถ่ายเอกสาร
ในวนัสอบ 17 พฤศจิกายน เป็นเงิน 

1,000 บาท วดัจนัทร์นอกและวดั
ยานนาวา 

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 
 

 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาววลัลภา   พลบันอ้ย) 
                ต  าแหน่ง  ครู  
 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายชาตรี     นามคุณ) 

                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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1. ช่ือโครงการ ทรัพย์ในดินสินในน า้ ปี 2563  (โครงการต่อเน่ือง) 

แผนงาน     ฝ่ายบริหารงานวชิาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สนองกลยุทธ์   ขอ้ 2 พฒันาคุณธรรมน าความรู้นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้การเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์    ดา้นท่ี 4  ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
                           ดา้นท่ี 5  พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนให้เป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
  ดา้นท่ี 6 สร้างแรงจูงใจให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
  ดา้นท่ี 9 ส่งเสริมผูน้ ารุ่นใหม่เขา้ร่วมพฒันาโรงเรียน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ทีม่าและความส าคัญของโครงการ 
 กิจกรรมการเกษตรงานท่ีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบเป็นอาชีพหลกั เพราะสภาพภูมิ
ประเทศมีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตร  ประชาชนในแต่ละภูมิภาคจะท ากิจกรรมการเกษตรแตกต่างกนั
ไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น เพาะปลูก ท าประมง เล้ียงสัตว ์เป็นตน้  การใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน
เรียนรู้หลกัการท างานดา้นการเกษตรและอาชีพจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากส าหรับนกัเรียน  การเรียนรู้งานเกษตรจะ
ท าให้นักเรียนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานเกษตร และก่อให้เกิดเจตคติท่ีถูกตอ้งในการ
ท างาน ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นการเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมส าหรับการท างานในอนาคต และสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนไป
ใชใ้นชีวติจริงไดด้ว้ย 
 โรงเรียนประถมนนทรี เป็นโรงเรียนท่ีมีพื้นฐานท่ีท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินกิจกรรมมีพื้นท่ี
การเกษตรและอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้การปลูกผกัในชุมชน กอปรกบั เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการเชิดชูเกียรติ ให้เป็น 
สถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้น โรงเรียนจึงเห็นถึงความจ าเป็นของการฝึกให้นกัเรียนมี
ความรู้ ทกัษะในการท างานเกษตร เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการ
ท างานได้จริง  การท่ีนักเรียนได้ท าการเกษตรลงมือปฏิบติัจริง ได้ปลูกผกัท่ีตนเองรับประทานจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนรับประทานผกั โดยการน าผกัมาเป็นเมนูอาหารท่ีนกัเรียนนิยมบริโภค และมีการแปรรูปให้
น่ารับประทาน นอกจากน้ีการปลูกผกับริโภคเองนกัเรียนจะเกิดความตระหนกัและเขา้ใจถึงความปลอดภยัท า
อยา่งไรให้ผกัปลอดสารพิษ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะอาชีพการเล้ียงไก่ไข่  การเพาะเห็ดฟาง 
เห็ดภูฐาน ท่ีจะสามารถน าไข่ เห็ดฟาง และเห็ดภูฐานมาท าอาหารและแปรรูปอาหารเพื่อถนอมอาหารให้อยู่ได้
เป็นเวลานาน และการน าวสัดุท่ีมีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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ดงันั้น โรงเรียนประถมนนทรีจึงจดัโครงการน้ีข้ึน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การการเรียนรู้และอาชีพ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นกัเรียน นอกจากน้ี ผลผลิตท่ีไดจ้ากการท างานยงัสามารถน าไป
จ าหน่ายเป็นรายได ้และน าไปประกอบเป็นอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียน ตลอดจนการต่อยอดเพื่อพฒันาเป็น
อาชีพในอนาคตไดอี้กดว้ย   
3.  วตัถุประสงค์โครงการ 
 3.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  ทกัษะและเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการท างาน 
 3.2  เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้หลกัการท าการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะอาชีพ ท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดในอนาคตได ้
 3.4  เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง 

4.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 1) ครูอุทิศ   หมายมัน่   เบอร์โทร  095 - 2534959 
 2) ครูสุภาพร  เจริญสุข เบอร์โทร  090 - 9096219 
 3) ครูสนธยา  คนัธาวฒัน์ เบอร์โทร  082 - 4103753 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี   จ  านวน 352 คน ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัการเรียนรู้และอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรับประทานผกัและ
ผลไม ้ร้อยละ 95    
6. แผนการด าเนินงาน ( 7 เดือน ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ถึง กนัยายน 2565 ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 35,000)  

กจิกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน(เดือนที่) 

1 
มี.ค. 

2 
เม.ย. 

3 
พ.ค. 

4 
มิ.ย. 

5 
ก.ค. 

6 
ส.ค. 

7 
ก.ย. 

หมวดที ่1 กจิกรรมทีส่งเสริมให้เด็กนักเรียนบริโภคผกั ผลไม้ ได้เพิม่ขึน้ 

1 กิจกรรมปลูกผกัสวนครัว รอบร้ัวโรงเรียน   √       

2 นกัเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 เลือกปลูกผกัท่ี
ตนเองสนใจและอยากรับประทาน 

   √    

หมวดที ่2 กจิกรรมบูรณาการเรียนรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในวชิาเรียน 

นกัเรียนท าการแปรรูปผกัให้เป็นอาหารตามท่ีตนเองอยาก
รับประทาน 
 
 

    √   
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หมวดที ่3 กจิกรรมด้านเกษตรอนิทรีย์เพ่ือการบริโภคและเรียนรู้ในโรงเรียน 

1 ปลูกเห็ดฟาง   √ √ √ √ √ 
2 เล้ียงปลาดุก   √ √ √ √ √ 
3 เล้ียงไก่ไข ่   √ √ √ √ √ 
4 สร้างโรงเรือนปลูกผกั   √ √ √ √ √ 
หมวดที ่4 กจิกรรมทางกายเพ่ือลดภาวะน า้หนักตัวเกนิ(อ้วน)ของนักเรียน 

กิจกรรมเตน้แอโรบิคทุกวนัพุธ    √ √ √ √ √ 

 

 7. งบประมาณ (8,000 บาท) 

กจิกรรม (ตามทีใ่ส่ในข้อ6) รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

กจิกรรมทีส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
บริโภคผกั ผลไม้ ได้เพิม่ขึน้ 

กิจกรรมปลูกผกัสวนครัว รอบร้ัว
โรงเรียน 

1,000 

นกัเรียนชั้นอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เลือกปลูกผกัท่ี

ตนเองสนใจและอยาก
รับประทาน 

1,000 

กจิกรรมบูรณาการเรียนรู้เร่ือง
เกษตรอนิทรีย์และอาหาร
ปลอดภัยในวชิาเรียน 

นกัเรียนท าการแปรรูปผกัให้เป็น
อาหารตามท่ีตนเองอยาก

รับประทาน 
1,000 

กจิกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
การบริโภคและเรียนรู้ในโรงเรียน 

ปลูกเห็ดฟาง 2,000 
เล้ียงปลาดุก 1,000 
เล้ียงไก่ไข ่ 2,000 

สร้างโรงเรือนปลูกผกั 0 
กจิกรรมทางกายเพ่ือลดภาวะ
น า้หนักตัวเกิน(อ้วน)ของนักเรียน 

กิจกรรมเตน้แอโรบิคทุกวนัพุธ 
และกีฬาแบดมินตนัทั้งโรงเรียน 

- 

รวมจ านวนเงิน 8,000 
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8. ตัวช้ีวดัความส าเร็จในโครงการ  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 
1. คะแนนประเมินสมรรถนะดา้นการท างาน
ของนกัเรียน ระดบั “ดี” ข้ึนไป 

สังเกตพฤติกรรมการท างานของ
นกัเรียนโดยครู 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 

2. คุณภาพและจ านวนผลผลิตท่ีไดจ้ากการ
เรียน/การฝึกงาน 

ตรวจผลงาน แบบประเมินและบนัทึก
ผลงาน 

3. คะแนนคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง ระดบั 
“ดี” ข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. จ  านวนนกัเรียนท่ีรับประทานผกัและผลไม ้
ร้อยละ 95  

สังเกตพฤติกรรมการบริโภคผกั
และผลไม ้

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
บริโภคผกัของนกัเรียน 

5. คะแนนความคิดเห็นในการบริโภคผกัและ
ผลไมข้องนกัเรียนระดบั “มาก” ข้ึนไป 

สอบถาม  บนัทึกขอ้มูล แบบสอบถาม 

 

9. แนวทางการด าเนินงานต่อหลงัเสร็จส้ินโครงการ 

 9.1 นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการท าสวนเกษตรตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวติ 
 9.2  นกัเรียนมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย/บริการ จากการเรียนรู้ 
 9.3  ไดผ้ลผลิตมาใชใ้นการประกอบอาหารกลางวนั 

 
 

 
ลงช่ือ ............................................ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ ............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ          
(นางสาวสุภาพร  เจริญสุข)                                                       (นางสาวสนธยา  คนัธาวฒัน์) 
           ครูโรงเรียนประถมนนทรี                                             ครูโรงเรียนประถมนนทรี 
 

   
ลงช่ือ.....................................ผู้ขออนุมัติโครงการ   ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบขออนุมัติโครงการ 
         (นายอุทิศ   หมายมัน่)                  (นายชาตรี  นามคุณ) 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือกจิกรรม                   ลูกเสือเนตรนารี คุณธรรมน าสุจริต  
งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน    กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนลูกเสือเนตรนารีสามญั 
 แผนงาน        บริหารทัว่ไป  
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางสาวภทัรพร ภูบุญทอง/สิบเอกหญิงอญัชนา สุทธิสนธ์ 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    มีนาคม 2564 
สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงเรียน   
 
1. หลกัการและเหตุผล 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง
ตามศกัยภาพมุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความถนดัและความ
สนใจอยา่งแทจ้ริงการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคมโดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็น
ผูมี้ศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวนิยั และมีคุณภาพเพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ปลูกฝัง 
และสร้างจิตสานึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งมีเป้าหมาย 
2. วตัถุประสงค์ 
กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีความรับผดิชอบ มีการท า
งานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทร และ
สมานฉนัทโ์ดยจดัใหส้อดคลอ้งกบั ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ย
ตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เนน้
การท างาน ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียนและวถีิชีวติในระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขซ่ึงกระบวนการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม วตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติคือ เพื่อพฒันาลูกเสือทั้ง ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความ
รับผดิชอบ และช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดความสามคัคี และ มีความเจริญกา้วหนา้ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุข 
และความมนัคงของประเทศชาติ 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นกัเรียนท่ีเป็นลูกเสือเนตรนารีทุกคนของโรงเรียนประถมนทรีทุกคนไดท้  ากิจกรรม ลูกเสือตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
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เชิงคุณภาพ ุ
1.  ลูกเสือมีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ลูกเสือมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3. ลูกเสือรู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์  
4. ลูกเสือรู้จกัท าการฝี มือ และฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ลูกเสือรู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของ ประเทศชาติ 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา และตลอดปี งบประมาณ 
5.ผู้รับผดิชอบ 
นายอุทิศ    หมายมัน่ 
6.หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
ฝ่ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนประถมนนทรี 
7.ปฏิทนิปฏิบัติงาน(ระบุวนั เดือน ปี ทีชั่ดเจนเพ่ือใช้ท าปฏิทนิปฏิบัติงาน) 

วนั เดือน ปี กิจกรรม งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 
กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือ 

1 กรกฎาคม วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 200 นายอุทิศ    หมายมัน่  
25 พฤศจิกายน วนัถวายราชสดุดี ร.6 700 นายอุทิศ    หมายมัน่  

กิจกรรมพิธีการของลูกเสือ 
ภาคเรียนท่ี1 1.พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 

2.พิธีเปล่ียนจากลูกเสือส ารองเป็น
สามญั 

300 นายอุทิศ    หมายมัน่  

ภาคเรียนท่ี2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่าย
พกัแรมประจ าปี ของลูกเสือ
สามญั 

50,000 นายอุทิศ    หมายมัน่ 
และคณะผูก้  ากบัลูกเสือ 

 

 
 

กิจกรรมพิธีการของลูกเสือ 
 1.ฝึกอบรมหวัหนา้หมู่ลูกเสือ 3,000 นายอุทิศ    หมายมัน่  
รวมงบประมาณทั้งส้ิน  59,200   
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    ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                  ( นางสาวภทัรพร ภูบุญทอง ) 
                       ครู 

 
 
 
 
 
 
 

                ลงช่ือ..................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นายชาตรี   นามคุณ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  

    
 ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
   
นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งมีความสุข การสังเกต /การรายงาน แบบสังเกต / แบบ 

และไดป้ระสบการณ์ การจดักิจกรรม ประเมินผลรายงาน 
   การจดักิจกรรม 
    

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
 ลูกเสือทุกคนเป็นผูป้ฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

การติดตามประเมินผล 
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ช่ือโครงการ   กีฬาสีประถมนนทรีเกม 
กจิกรรม   กีฬาภายในประถมนนทรีเกมส์ 
แผนงาน   กิจการนกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2564 
สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงเรียน   
หลกัการและเหตุผล 

การเรียนการสอนรายวชิาพลานามยัจะสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   ก็ต่อเม่ือนกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 
การแข่งขนักีฬา   เพราะกีฬานอกจากจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา  ดา้นทกัษะ สุขภาพและพลานามยัท่ี
สมบูรณ์  ยงัเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   สร้างความสามคัคี   รักสถาบนัตนเองแก่นกัเรียนและรักการ
ออกก าลงักาย เป็นประจ า  อยา่งย ัง่ยนื  ส่งผลใหส้ามารถศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ท าใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ศกัยภาพทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุม้กนัส่ิงเสพติดแก่นกัเรียน 
2. เพื่อสร้างความสามคัคีภายในสถาบนั  รู้จกัการท างานเป็นทีม 
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอนัพึงประสงคมี์น ้าใจเป็นนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  ในการอยู่
รวมกนัในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะและประสบการณ์ทางกีฬา ใหมี้มาตรฐาน  เพื่อเป็นตวัแทนนกักีฬา
ของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  สามารถท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี 
      และส าเร็จลุล่วง ตาม เป้าหมาย   คิดเป็น ร้อยละ๙๕ 
2. นกัเรียนตวัแทนของคณะสีต่างๆ  ทุกคนไดร่้วมแข่งขนักีฬา-กรีฑา  และแสดงออก  อยา่ง
เตม็ท่ีเตม็ความสามารถ   คิดเป็น ร้อยละ ๙๕ 

  ด้านคุณภาพ  
                           1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนในโรงเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา และออกก าลงักาย 

2.  ไดน้กักีฬา-กรีฑา  ตวัแทนของโรงเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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พืน้ทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี 

วธีิการด าเนินการ 
1. จดัท าโครงการคณะสีคนดีศรีโรงเรียน 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั  จดัประชุมครู - บุคลากร  และนกัเรียน เพื่อจดัตั้งเป็น
คณะกรรมการรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่างๆ และวางแผนปฏิบติังานต่อไป 
3. คณะกรรมการสภานกัเรียน ปี 2564 ประชุม  เพื่อจดัตั้งเป็นคณะกรรมการรับผดิชอบใน
หนา้ท่ีต่างๆ และวางแผนปฏิบติังานต่อไป 
4. จดัการแข่งขนักีฬา-กรีฑา  โดยการแบ่งนกัเรียน ครู-บุคลากร  ออกเป็น 4 คณะสีคือ 

- สีเหลือง 
- สีส้ม 
- สีเขียว 
- สีฟ้า 

ขั้นด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีต่างๆ 
2.   จดัใหมี้การประชุมคณะสีในคาบเรียนท่ี 8 ของวนัพุธและพฤหสับดี (เดือน พฤศจิกายน) 
3.   จดัท าสูจิบตัรการแข่งขนั 
4.   จดัเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีใชใ้นการแข่งขนัใหพ้ร้อม 
5.   ประชุมคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีในการแข่งขนัใหพ้ร้อม 
6.   ด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาทุกประเภทตามสูจิบตัร 

การประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ  และความร่วมมือของทุกๆฝ่าย 
2.   จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจ “การแข่งขนักีฬาภายใน  ประถมนนทรีเกมส์ 2563   
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงเดือน  มีนาคม    2565 

 งบประมาณ 
 

 งบประมาณท่ีใชใ้นโครงการกีฬาสี 20,000 
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ประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือและประเมินผล 

- การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน 
- ความสัมพนัธ์และการใหค้วามร่วมมือของทุกฝ่าย 
- นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกีฬาอยา่งเตม็ความสามารถ 

- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 

- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ความส าเร็จในความร่วมมือของครู และนกัเรียน 
2.  สร้างความสมานฉนัท ์ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ  
3.  นกัเรียนไดแ้สดงออกทางทกัษะกีฬาอยา่งเตม็ความสามรถ 
4.  นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ความอดทน และปฏิบติัตามกฎ กติกา 
5.  นกัเรียน รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง) 
       ต  าแหน่ง  ครู ช านาญการ 
 
 
 
              ลงช่ือ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายชาตรี               นามคุณ) 
                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ   โครงการการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
    ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ตามนโนบาย   การจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส     
    โคโรน่า (Covid-19) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววลัลภา พลบันอ้ย 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

1.หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ท าใหว้ถีิชีวิตของ
ทุกคนตอ้งเปล่ียนไป แมก้ระทั้งการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความส าคญัต่อนกัเรียนก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงไดจ้ดัรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนไดต้ามปกติข้ึน เพื่อความ
ปลอดภยัของนกัเรียน ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 
2564 ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป และก าหนดการจดัการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนท่ีโรงเรียน 
(ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) โดยใน
ระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลกัในการจดัการเรียนการสอน คือ การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

โรงเรียนประถมนนทรี ตระหนักในความส าคัญของความปลอดภยัของนักเรียน  ผูป้กครอง และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดด้ าเนินการตานโยบาย ประกาศมาตรการป้องกนั และจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ
การเรียนผา่นทีว ี(ON-AIR) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และไดด้ าเนินการ
เตรียมสถานท่ี ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน ในช่วงโรงเรียนเปิดเทอมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน ผูป้กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อความปลอดภยัและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
 2.2 เพื่อใหน้กัเรียนไดส้ามารถเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาการเรียนไดจ้ากการเรียนการสอนทางไกล 
 2.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  จ  านวน  352  คน ไดเ้รียนรู้และท าแบบฝึกหดัผา่นการเรียนการสอน

ทางไกล  ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีไดรั้บความรู้ และความเขา้ใจในเน้ือหาการเรียนการสอนผา่นการเรียน

การสอนทางไกล และปลอดภยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

4. ลกัษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1ปีการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 
 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ก่อนการจัดการเรียนการสอนไกล 
  1.   ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 
  2.   เสนอขออนุมติัจดัท าโครงการ 
  3.   คณะครูศึกษาเน้ือหาก่อนการเรียนสอน 
  4.   จดัท าเอกสารการเรียนการสอน จดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนใหน้กัเรียน 
  5.   คณะครูเยีย่มบา้นและสอบถามความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางไกล 
  6.   หาแนวทางแกไ้ขปัญหาส าหรับนกัเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางไกล 
  7.   จดัเตรียมใหน้กัเรียนรับเอกสารการเรียนก่อนการเรียน 1 สัปดาห์ 
  8.   นดัวนัส่งและรับเอกสารกบันกัเรียนและผูป้กครอง รวมถึงแจง้มาตรการป้องกนัในการเขา้
สถานศึกษา 

5.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
  1. นกัเรียนรายงานตวัทุกคร้ังในการเรียนการสอน 
  2. ครูใหค้  าปรึกษาระหวา่งการเรียนและหลงัการเรียน 
  3. ติดตามผลการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
  4. เยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อสอบถามปัญหาหรือรับฟังขอ้เสนอแนะอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
  5. รายงานสรุปยอดการเขา้เรียนของนกัเรียนเป็นรายวนั และรายสัปดาห์ 
  6. ประชุมเพื่อติดตามผลของการเรียนการสอน และเสนอปัญหาพร้อมแนวทางการแกไ้ข 
  7. จดัท านิทรรศการความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนทางไกล 
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 5.3 ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 
  1. ประชุมช้ีแจงและวางแผนด าเนินงาน 
  2. จดัเตรียมสถานท่ี หอ้งเรียน โรงอาหาร อ่ืนๆ 
  3. ท าความสะอาดสถานท่ี และอุปกรณ์ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
  4. แจง้มาตรการการป้องกนักบันกัเรียนและผูป้กครอง 
  5. จดัจ านวนนกัเรียน ไม่เกิน 20/หอ้ง 
  

กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.ก่อนการจดัการเรียนการสอน

ไกล 

 

 

- ประชุมช้ีแจงและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
- เสนอขออนุมติัจดัท าโครงการ 
- คณะครูศึกษาเน้ือหาก่อนการเรียน
สอน 
- จดัท าเอกสารการเรียนการสอน 
จดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้
นกัเรียน 
- คณะครูเยีย่มบา้นและสอบถาม
ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนทางไกล 
- หาแนวทางแกไ้ขปัญหาส าหรับ
นกัเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนทางไกล 
- จดัเตรียมให้นกัเรียนรับเอกสาร
การเรียนก่อนการเรียน 1 สัปดาห์ 
- นดัวนัส่งและรับเอกสารกบั

นกัเรียนและผูป้กครอง รวมถึงแจง้

มาตรการป้องกนัในการเขา้

สถานศึกษา 

 

 

1 

พฤษภาคม

ถึง            

17 

พฤษภาคม 

2565 

คณะครูท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

2.การจดัการเรียนการสอน

ทางไกล 

 

- นกัเรียนรายงานตวัทุกคร้ังในการ
เรียนการสอน 
- ครูใหค้  าปรึกษาระหวา่งการเรียน
และหลงัการเรียน 
- ติดตามผลการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 
- เยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อสอบถาม
ปัญหาหรือรับฟังขอ้เสนอแนะอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
- รายงานสรุปยอดการเขา้เรียนของ
นกัเรียนเป็นรายวนั และรายสัปดาห์ 
- ประชุมเพื่อติดตามผลของการเรียน
การสอน และเสนอปัญหาพร้อม
แนวทางการแกไ้ข 
- จดัท านิทรรศการความพร้อมใน
การจดัการเรียนการสอนทางไกล 

18 

พฤษภาคม 

ถึง            

30 มิถุนายน 

2564 

ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

3.ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 

1/2564 

- ประชุมช้ีแจงและวางแผนการ

ด าเนินงาน                                        

- จดัเตรียมสถานท่ี ห้องเรียน โรง

อาหาร อ่ืนๆ                                      

- ท าความสะอาดสถานท่ี และ

อุปกรณ์ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ                   

- แจง้มาตรการการป้องกนักบั

นกัเรียนและผูป้กครอง                      

- จดัจ านวนนกัเรียน ไม่เกิน 20/หอ้ง 

 

 

 

มิถุนายน ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

 

 

146



กจิกรรมหลกั วธีิด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

4. เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 

2564 

ด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
- ภาคเรียนท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 
พฤศจิกายน 
- ภาคเรียนท่ี 2 ธนัวาคม ถึง เมษายน 

กรกฎาคม 

ถึง            

เมษายน 

คณะครูท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

6.งบประมาณ 
6.1 รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. 
จดัท านิทรรศการความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน
ทางไกล ณ โรงเรียนพิบูลอุปถมัภ ์

7,000 - 

2. 
จดัท าเอกสารการเรียนการสอน/จดัเตรียมอุปกรณ์การ
เรียน/เคร่ืองโรเนียวพร้อมหมึก 

20,000 - 

3. กระดาษ A4  30,000 - 
4. อ่ืนๆ 3,000 จดัเตรียมสถานท่ี 

รวม 60,000 - 
 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1 นกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี ปลอดภยัจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
 7.2 นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาการเรียนการสอน  
 7.3 นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมการศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลา 
 
8. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 8.1 แบบรายงานสรุปการเขา้เรียนของนกัเรียนแบบรายวนั / รายสัปดาห์ 
 8.2 แบบฝึกหดั 

             ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาววลัลภา   พลบันอ้ย) 
          ต  าแหน่ง  ครูผูช่้วย 

     ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายชาตรี นามคุณ) 
                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ     ICT เพื่อการศึกษา 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่                          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นายอรรครพล    รัตนวัน 
 
หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ให้มีระบบที่ทันสมัยถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและควาเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็น
การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมี
ศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัด
การศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ 
Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
1.3  ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 
1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุกกลุ่มสาระ 

 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ ให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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เป้าหมาย 
1 ด้านปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี จํานวน 352 คน   
1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี จํานวน 25 คน 

   1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
 

2 ด้านคุณภาพ 
    ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาสามารถใช้งานและรับรู้ข่าวสารอย่าง

ทั่วถึงจากสถานศึกษา ร้อยละ 100  
 
วิธีด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

   1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ 
      เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   2.ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ปีที่ผ่านมา 
   3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการฯ 
   4.จัดทําโครงการฯ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

ขั้นด าเนินการ 
      1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือมอบหมายเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
      2. ดําเนินงานตามโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2.  การคัดกรองนักเรียน  
 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา  
 5. การส่งต่อ  
     3. สรุป รายงานผล และเสนอแนวทางการพัฒนา 
 
ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม

ที ่
กิจกรรม / ขั้นตอนด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
 

3.  
4. 
 

5. 

ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนศึกษาสภาพปัญหาการจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศระบบงานในสถานศึกษา 
จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 
- ประชุมครูในโรงเรียน ช้ีแจง มอบหมาย แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
ดําเนินการตามโครงการ 
ติดตามกํากับแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม 

 
 

พฤษภาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มีนาคม 2565 

ผู้อํานวยการ 
ครูอรรครพล 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 . วางแผนการดํานิน -  
2 . ระบบเสียงตามสาย 20,000  
3 . ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 5,000  
4 . ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 10,000  
5 . จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC เพ่ือการศึกษา 165,000  

รวม 200,000  
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

              16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ          200,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนประถมนนทรี 
การประเมินผล 

1.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย 
1.2. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั่วถึง ทุกพ้ืนที่ในสถานศึกษา 
1.3. โรงเรียนมีระบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 
1.4. โรงเรียนมีระบบสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ ให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การดําเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึง ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา 
 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 

 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................................... 
          (นายอรรครพล    รัตนวัน)  
 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการ 
           ระงับโครงการ  
 
       ลงชื่อ...........................................................  
                    (นายชาตรี   นามคุณ) 
              ผู้อํานวยโรงเรียนประถมนนทรี 
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          โครงการ   โรงเรียนวถิีพุทธ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ข้อ    ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่๑  
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้าน   คุณภาพผู้เรียน       มาตรฐานที ่  ๑,   ๒   ๔ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววลัลภา    พลบัน้อย 
............................................................................................................................................................. 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 
 ในสภาวะสังคมปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดคุณธรรม จริยธรรม ท าใหส้ังคมไม่สงบสุขส่งผลต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยูแ่ละการด าเนินชีวิตในสังคมอ่อนแอ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การขาดคุณธรรมจริยธรรมขั้น
พื้นฐานของคนในสังคม ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้ขาดความสมดุลระหว่างความรู้คู่คุณธรรม 
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการคิด วเิคราะห์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งกระตุน้และพฒันาพฤติกรรมเหล่าน้ีตั้งแต่ยงัเป็นเยาวชน โดยการพฒันาพื้นฐานจิตใจท่ีดีงามในการ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งสงบสุข 
 ดงันั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการคุณธรรม   น าความรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมยอ่ย  ๘  ดงัน้ี 

๑.๑.  กิจกรรมวนัน้ีวนัพระ 
๑.๒  กิจกรรมพบพระธรรม 
๑.๓  กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมน าสุจริต 

 ๑.๔. กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา, วนัวิสาขบูชา ,วนัเขา้พรรษา 
 ๑.๕. กิจกรรมวนัส าคญัของชาติเช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
 ๑.๖. กิจกรรมการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ชั้นตรี โท เอก 
 ๑.๗ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๑.๘  กิจกรรมสวดมนตว์นัศุกร์สุดสัปดาห์ 
 ๑.๙. กิจกรรมยิม้ง่ายไหวส้วย 
              ๑.๑๐ กิจกรรมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
 ๑.๑๑ กิจกรรมพฒันาศกัยภาพความเป็นเลิศทางวชิาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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๒. วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการน าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ช้

ในชีวติประจ าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ ของศาสนาและ

วนัส าคญัของชาติ พร้อมทั้งสามารถสรุปองคค์วามรู้ได ้
๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
๔. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม รักความเป็นไทย 
๕. เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ๖. เพื่อใหน้กัเรียนมีกิริยา มารยาทอ่อนนอ้ม ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ 
๗. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาการฝึกคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑  เชิงปริมาณ    
    นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาลและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ เขา้ร่วมกิจกรรมตาม 
  โครงการคุณธรรม  น าความรู้ 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
   นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรมตามลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ น าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
 ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีประสบการณ์ตรงในการเขา้ร่วมกิจกรรมของวนัส าคญัต่าง ๆ ท่ีทาง
 โรงเรียนจดักิจกรรม 
  นกัเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถแสวงหาความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปบูรณาการกบักลุ่มการ
 เรียนรู้อ่ืน 
  นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมและประเพณี รักความเป็นไทย 
  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตนคติท่ีดีในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
 วฒันธรรม 
๔.  สถานทีด่ าเนินการ 

                         โรงเรียนประถมนนทรี 
          ๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 เร่ิมตั้งแต่   ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ –   เมษายน ๒๕๖๕ 
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๖. สาระส าคัญของกจิกรรม 
       ๖.๑  กจิกรรมวันนีว้นัพระ 

การด าเนินกจิกรรม 
- นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนสวดมนตแ์ปลและนัง่สมาธิ 

  - นิมนตพ์ระจากวดัใกลชุ้มชนมารับบิณฑบาตท่ีโรงเรียนในวนัพระ โดยนกัเรียน / ผูป้กครอง /ครู 
มีส่วนร่วมในการท าบุญตกับาตร    (ในกรณีท่ีเป็นวนัส าคญั) 
  - พระภิกษุสงฆเ์ทศนาอบรม นกัเรียน โดยครูก าหนดเน้ือเร่ืองท่ีจะเทศนาเช่น ท าบุญตกับาตรก่อน จะถึง
วนัแม่ พระภิกษุเทศน์เร่ือง พระคุณของแม่   
 - กจิกรรมพบพระพบธรรม (กจิกรรมย่อย)  
 การด าเนินกจิกรรม 
 - นกัเรียนระดบัชั้นป.๑- ป.๖ สวดมนตว์นัศุกร์เสร็จเรียบร้อยมีพระอาจารยจ์ากวดัไผเ่งินโชติการาม พระ
อาจารยธี์ราวฒัน์   จนัทสโร   มาให้เสริมความรู้เพิ่มเติมเร่ืองธรรมมะ เก่ียวกบัการนัง่สมาธิและการปฏิบติัตน
ตามหลกัเบญจศีลและเบญจธรรมท่ีถูกตอ้ง    

       ๖.๒  กจิกรรมวนัส าคัญทางศาสนาเช่นวนัมาฆบูชา , วนัวสิาขบูชา , วนัอาสาฬหบูชา , วนัเข้าพรรษา 
 วนัออกพรรษา ฯลฯ 
  กจิกรรมในวันเข้าพรรษา 
          -  นิมนตพ์ระภิกษุสงฆม์าท าบุญท่ีโรงเรียนนกัเรียน ผูป้กครอง ครู เขา้ร่วมกิจกรรม 
          -  นกัเรียน ผูป้กครอง ครู หล่อเทียนพรรษา และถวายผา้อาบน ้าฝน  

 -   ก่อนวนัเขา้พรรษาตวัแทนนกัเรียนแห่เทียนในชุมชน    ใกลเ้คียง ถวายเทียนเขา้พรรษาและถวาย
ภตัตาหาร  เป็นกิจกรรมตามประเพณี 
 -  กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ นกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนต ์ไหว้
พระ ท าสมาธิและแผเ่มตตา 
      ๖.๓ กจิกรรมเข้าค่ายคุณธรรมน าสุจริต 
             การด าเนินกจิกรรม 
 - นกัเรียน ป.1 – ป.6 เขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมน าสุจริตคิดเป็นร้อยละร้อย  
 -  นิมนต์พระอาจารยจ์ากวดัไผ่เงินโชติการามและวดัเขาข้ีเหล็ก จ.สระบุรีและแม่ชีมาด าเนินท า
กิจกรรมโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อเขา้ฐานกิจกรรม ทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม 
 - นกัเรียนทุกคนแต่งกายดว้ยชุดสีขาว 
 - รวมเวลาในการเขา้ค่าย  2 วนั 
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๖.๔  กจิกรรมวนัส าคัญของชาติ เช่นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,  
 วนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ,  
  การด าเนินกจิกรรม 
          -  นกัเรียน / ครู / ผูป้กครอง เขา้ร่วมกิจกรรมถวายพระพร  
          -  มอบเกียรติบตัรใหแ้ม่ดีเด่น /พอ่ดีเด่น 
          -  นกัเรียนกราบขอพรจาก แม่  / พอ่ 

 
       ๖.๕  กจิกรรมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

การด าเนินกจิกรรม  
 - แจง้ใหค้รูประจ าชั้นทุกระดบัชั้นประถมศึกษา คดัเลือกนกัเรียนท่ีสนใจมาเรียนธรรมศึกษา 
 - พระอาจารยว์ทิยาการจากส านกัวดัเรียนยานนาวามาสอนธรรมศึกษา ตรี –โท – เอก 
 - ขอความร่วมมือครุจิตอาสามาควบคุมดูแลก ากบัหอ้งเรียน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบนกัธรรม ตรี –โท – เอก 

       ๖.๖  กจิกรรมการสอนมารยาทงามนามประถมนนทรี 
  การด าเนินกจิกรรม 

 - สอนมารยาทเก่ียวกบัการไหวผู้ใ้หญ่ , ไหวพ้ระ ,การกราบแบบเบญจางคป์ระดิษฐ ์, การรับของ
จากผูใ้หญ่ ในช่วงเชา้วนัจนัทร์ของทุกสัปดาห์ 
 - การจดัประกวดมารยาทโดยแต่ละสายชั้นคดัเลือกตวัแทนมาเขา้ร่วมการแข่งขั้นในรอบชิง
ชนะเลิศ 

 - มอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียน 
       ๖.๗  กจิกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ 

 - นกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ –๖ สวดมนตว์นัศุกร์สุดสัปดาห์ทุกวนัวนัศุกร์ชัว่โมงสุดทา้ย 
 การด าเนินกจิกรรม 
  - นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ านวน ๓๒๕ คนเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนตท์ านอง
สรภญัญะทุกสัปดาห์ 

               ๖.๘  กจิกรรม  งานประเพณใีนท้องถิ่นเช่นเข้าร่วมงานวนัอฐัมีบูชาทีว่ดัด่าน 
การด าเนินกจิกรรม 

  - นกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓-๕ 
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 ๖.๙ กจิกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทีว่ดัด่านพระราม ๓ 
  - การด าเนินกิจกรรม นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี ๔-๖ เขา้ร่วมกิจกรรมบวชบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนท่ีวดัด่านพระราม ๓ 
 ๖.๑๐  กจิกรรมพฒันาศักยภาพความเป็นเลศิทางวชิาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 - ส่งนกัเรียนประกวดแข่งขนักบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๗.  วธีิการด าเนินการ 
 

 ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภาคเรียนท่ี ๑/๖๔ ภาคเรียนท่ี๒/๖๔ 

มิ.
ย.๖

๔ 

ก.ค
.๖
๔ 

ส.
ค.๖

๔ 

ก.ย
.๖
๔ 

ต.ค
.๖
๔ 

พ.
ย.๖

๔ 

ธ.ค
.๖
๔ 

ม.
ค.๖

๕ 

ก.พ
.๖
๕ 

มี.
ค.๖

๕ 

เม
.ย.
๖๕

 

ขั้นเตรียมการ (P)              
เขียนโครงการส่งผูบ้ริหารและเสนอโครงการ              
ประชุมวางแผนแบ่งงานกนัรับผดิชอบ              
ขั้นด าเนินการ (D)              
กิจกรรมวนัน้ีวนัพระ              
กิจกรรมพบพระพบธรรม(ยอ่ย)              
กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมน าสุจริต(ยอ่ย)              
กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ เช่น วนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา ฯลฯ 

 
           

 

กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา เช่น  
วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัเขา้พรรษา ฯลฯ 

 
           

 

กิจกรรมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน              
กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน              
กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน              
กิจกรรมสวดมนตว์นัหยดุศุกร์สปัดาห์              
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพความเป็นเลิศทางวชิาการ              
กิจกรรมยิม้ง่ายไหวส้วย              
ขั้นตดิตามและประเมนิผล (C)              
ออกแบบประเมิน              
ปรับปรุงและพฒันา (A)              
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๘.  งบประมาณโครงการ  

รายการกจิกรรม 
รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนฯ รวม  

รวม ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 

๙. หน่วยงานรับผดิชอบ 
 กลุ่มบริหารงานวชิาการ   กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
๑๐. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์    กลุ่มบริหารงานทัว่ไป   กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
     กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
๑๑. การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

๑ นกัเรียน ครู และผูป้กครอง มีความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 

- สอบถาม 
- สังเกต 
-ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน 
แบบสอบถามความพึง
พอใจในกิจกรรม 

๑๒.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑.  นกัเรียนเห็นคุณค่าของการน าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ า 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเขา้ร่วมกิจกรรมของวนัส าคญัต่าง ๆ ของศาสนาและ 

วนัส าคญัของชาติ พร้อมทั้งสรุปองคค์วามรู้ได ้
๓.  นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๔.  นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม รักความเป็นไทย 
๕.  นกัเรียนมีเจตนคติท่ีดีจากการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

      ลงช่ือ ...................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

                                                  ( นางสาววลัลภา   พลบันอ้ย )                                       

   ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

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

                                                                                  (  นาย ชาตรี       นามคุณ ) 

                                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ  จัดหาทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชลรัตน์  กอหาญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
   จุดเน้นที่ผู้เรียน  …………………………………………………………. 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ. ข้อ…………………………………………………………………………….. 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน ข้อ……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการจัดหาทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากโรงเรียนประถมนนทรีได้จัดท าโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนใน
ทุกๆ ปีการศึกษา  พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา  มีญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย คอยดูแล
นักเรียนแทน และในจ านวนนั้นมีฐานะยากจน บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินค่ า มีอาชีพรับจ้างรายวัน 
รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและการดูแลสมาชิกในครอบครัว  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครอง
ชีพสูงสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวและนักเรียนโดยตรง  แต่ด้วยความรักและเอา
ใจใส่ของญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย อยากให้นักเรียนได้เรียนในสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพเพ่ือจะได้มีอนาคตท่ีดีขึ้น แม้จะ
ขัดสนก็ตาม จากปัญหาดังกล่าวท าให้ในบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน   
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการจัดหาทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  โดยได้ติดต่อขอรับบริจาค
ทุนการศึกษาจากทางวัด มูลนิธิ สมาคม กองทุน หน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนดังกล่าวข้างต้น โดยการให้ทุนการศึกษาจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีขวัญ
และก าลังใจในการศึกษา สามารถท าหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่ต่อไป  โดยมีครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกันเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และเป็นที่พ่ึงของ
ครอบครัวในอนาคตข้างหน้า  
 ดังนั้นโรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของการด าเนินโครงการนี้ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีส่วนส่งเสริมท าให้
นักเรียนตั้งใจเรียน เรียนอย่างมีความสุข และศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมแต่
ยากจน 
 ๒. เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 ๓. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีร้อยละ  ๒๓  ได้รับทุนการศึกษา 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนประถมนนทรีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 แผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ คณะครูร่วมกันประชุมและวางแผนการด าเนินงาน (Plan) ๑ - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔  

๒ 
คณะครูร่วมกันประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน 
รายงานผลการเยี่ยมบ้าน และแต่งตั้งคณะท างาน (Plan) 

๑๙ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔  

๓ ด าเนินการตามแผน (Do) ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔  
๔ ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ ๑ (Check) ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
๕ ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ ๒ (Check) ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
๖ ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ ๓ (Check) ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
๗ ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ ๔ (Check) ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
๘ สรุปผลการด าเนินงาน (Check) ๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕  

๙ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ (Act) และจัดเตรียม
ท าแผนงานและโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

๕ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 
 

 หมายเหตุ แผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ (ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
 สถานที่ด าเนินการ      ห้องประชุมนนทรีและห้องประชุมอังสนา 
 
๖. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 - รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ที ่ ประเภททุนการศึกษา งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ 
๑ ทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ๒๐,๐๐๐  

๒ 
ทุนการศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมทางด่วนเพ่ือเยาวชน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓ ทุนการศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันแห่งประเทศไทย ๒๐,๐๐๐  
๔ ทุนการศึกษาวัดช่องลม ๑๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐  
  

 หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่วกับประเภททุนการศึกษาและงบประมาณที่ไดร้ับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน่วยงานท่ีให้
การสนับสนุนทุนในแต่ละปีการศึกษา 
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๗. การประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนได้รับการประเมิน SDQ 
การประเมิน SDQ 

การเยี่ยมบ้าน 
แบบประเมิน SDQ 

นักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด มอบทุนการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีทีม่ผีลการเรยีนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและนักเรยีนท่ีมีฐานะยากจน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามโครงการจัดหาทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี โดยได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลา่เรยีน และได้เรียนรู้อย่างมคีวามสุข 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้เสนอโครงการ                  ลงช่ือ…………………………………………………ผู้อนุมตัิโครงการ 

 (นางสาวชลรัตน์ กอหาญ)                                                                         (นายชาตรี นามคุณ) 
 ครูโรงเรียนประถมนนทรี                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม  โครงการ Education New Normal “ประถมนนทรี ชีวติวถีิใหม่ ใส่ใจผูเ้รียน”    

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาสามารถด ารง
ตนในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ   บริหารงานทัว่ไป  โรงเรียนประถมนนทรี 

ลกัษณะโครงการ      (    )   ใหม่    (       ) ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2563-2564 

1. หลกัการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนประชารัฐ   เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนตามยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนการศึกษาไทยในยุค
ดิจิทลั    ซ่ึงเป็นการรวมพลงัจาก 3 ภาคส่วนหลกัส าคญัระหวา่งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  โดย
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษาของประเทศ ไดใ้ห้ความส าคญัและเปิด
โอกาสให้โรงเรียนประชารัฐไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานและเปิดมุมมองการบริหารจดัการร่วมกบั
องค์กรเอกชนผูใ้ห้การสนับสนุนดูแล   เพื่อมุ่งพฒันาศกัยภาพทั้งในระดบัผูบ้ริหารสถานศึกษา  บุคลากรครู  
นกัเรียน  และเช่ือมโยงส่งเสริมความร่วมมือไปยงัพอ่แม่ ผูป้กครอง และชุมชนโดยรอบโรงเรียนอีกดว้ย   

 โรงเรียนประถมนนทรี  ได้เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  รุ่น 1  ภายใตโ้ครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED   โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  เป็นองคก์รผูส้นบัสนุนดูแลมาอยา่งต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน   และด้วยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ในฐานะ 
“โรงเรียนประชารัฐ”     กอปรกับเป็นโรงเรียนท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดว้ยเหตุน้ี  โรงเรียนจึงให้ความส าคญัและเห็นถึงความจ าเป็นของการพฒันาทกัษะให้
นกัเรียนมีความรู้   มีความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทกัษะดา้นวิชาการหรือ
วิชาชีพผา่นการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาโรงเรียนท่ีมีธนาคารกรุงเทพให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี  อาทิ
เช่น   โครงการดา้นการเกษตร   ทกัษะการท าขนม  หรือการประกอบการร้านตดัผม   เพื่อมุ่งสู่การพฒันาทกัษะ
ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี   เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การท างานไดจ้ริง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะนิสัยพอเพียงและสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัผูเ้รียน   ให้
สอดคลอ้งกบัยุคของ Digital  Disruption  ท่ีพฤติกรรมของคนเร่ิมเปล่ียนไปตามยุคสมยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก  เช่น   การใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน   การใชอิ้นเตอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล  หรือการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile phone) หรือ
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โทรศพัทมื์อถือในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  ทางโรงเรียนจึงมีความประสงคพ์ฒันาระบบเทคโนโลยใีนการ
บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียน ผา่นการด าเนิน โครงการ “Education New Normal ประถมนนทรี 
ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้เรียน”   ”  เพื่อจดัท าบตัรประจ าตวันักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (บาร์โคด้ประจ าตวันักเรียน
รายบุคคล)  ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต   เพื่อใช้ในการพฒันาฐานขอ้มูลโรงเรียนในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา   และเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารออนไลน์ไปกบัผูป้กครองได ้ ใชใ้นการเช็คช่ือการเขา้-ออก
โรงเรียน  การมาเรียน  และพฒันาสู่การใช้บตัรเติมเงินผ่านบาร์โคด้บตัรประจ าตวันักเรียนเพื่อซ้ือสินคา้ใน
โรงเรียนแทนการใช้เงินสด  การรายงานผลการเรียนออนไลน์  และสามารถเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนของครูประจ าชั้น  นกัเรียนและผูป้กครอง  การใช้บตัรประจ าตวันกัเรียนในการเขา้ใชบ้ริหารห้องสมุด 
เป็นตน้  

 ด้วยเหตุน้ี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนและเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร
จดัการระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New normal) ในยุค Digital  และเป็นการ
ใหบ้ริการผูเ้รียน ผูป้กครอง ทางโรงเรียนประถมนนทรี   จึงไดจ้ดัท าโครงการ “ประถมนนทรี ชีวติวถีิใหม่ ใส่ใจ
ผูเ้รียน”   Education New Normal  เพื่อขอระดมทุนออนไลน์ผ่านระบบ  CONNEXT ED Crowdfunding  จาก
บุคคลทัว่ไปท่ีมีความประสงคร่์วมพฒันาการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรียนโรงเรียนประถม
นนทรีสู่การพฒันาเด็กไทยในอนาคตต่อไป 

2. วตัถุประสงค์โครงการ 
2.1   เพื่อส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนและการปรับฐานสมรรถนะในการเรียนรู้ส าหรับเด็กไทยในยุคดิจิทลั

และสุอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติวถีิใหม่ (New Normal)   
2.2   เพื่อพฒันาศูนยร์วมระบบฐานขอ้มูลของโรงเรียน  การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศส าหรับ

ผูเ้รียน  และน าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจดัการสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ท่ีตอบโจทย์
ตามยทุธศาสตร์การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะไดอ้ยา่งเท่าทนัและปลอดภยั    

2.3   เพื่อการบริการและเพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารออนไลน์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง  
2.4   เพื่อเปิดระดมทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี   

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  จ  านวน  344  คน มีบตัรประจ าตวันกัเรียนท่ีเป็นบตัรสมาร์ทการ์ด 

เช่ือมโยงระบบออนไลน์ 
2. ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน  344  คน ไดรั้บทราบขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนในดา้นวิชาการและการ

บริการผา่นระบบออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงกบับตัรประจ าตวันกัเรียน 
3. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน  34 คน ไดน้ าระบบบาร์โคด้

มาใชใ้นการบริการดา้นวชิาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน และดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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เชิงคุณภาพ 
1.  นกัเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา และมีทกัษะชีวติในศตวรรษท่ี 21  ในรูปแบบการบริการทาง

การศึกษาในยคุ Education New Normal  ร้อยละ 100  
2.  ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและผูป้กครอง  สามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการระบบฐานขอ้มูลผูเ้รียน  และมี

ความพึงพอใจในการพฒันาระบบการบริการของสถานศึกษา  ร้อยละ 100   

4. วธีิด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ /กจิกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมหารือ รวบรวมประเด็นปัญหา ขอ้จ ากดั และกรอบ
แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  ท่ี
มีกรณีศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการพัฒนา
ฐานขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้งครูผูส้อนและผูเ้รียน  ให้พร้อม
รองรับการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมใ้นภาวะวกิฤติ 

 

 - สรุปผลการระดมความคิดเห็น และก าหนดเป้าหมายร่วมกนั
ในการสร้าง ชีวิตวิ ถี ใหม่ ในโรง เ รียนประถมนนทรี 
Education  New Normal ผ่านการจดัท าโครงการเสนอขอ
เปิดรับระดมทุนออนไลน์ผา่นระบบ Crowdfunding  

 นายชาตรี นามคุณ 
)ผูอ้  านวยการโรงเรียน(  

 
นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง

)ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ(  

 
นายวสันต ์โชคอ านวย 
)BBL School 

Partners( 

ขั้นด าเนินการ 
1. ข้ันศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
1.1 ศึกษาขอ้มูลการพฒันาระบบการเก็บขอ้มูลนกัเรียน  
     ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือบาร์โคด้ 
  - ศึกษาขอ้มูลระบบบาร์โคด้และอุปกรณ์เคร่ืองอ่าน 

  - รวบรวม ขอ้มูลนกัเรียนและขอ้มูลงานดา้นการเรียน 
     การสอน  กิจกรรม และฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

  - ศึกษาความตอ้งการของระบบการเก็บขอ้มูลนกัเรียนดว้ย  
    บาร์โคด้ เช่น งานดา้นขอ้มูลนกัเรียนรายคน และขอ้มูล 
    ฝ่ายวชิาการ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การบริการ    
    ร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน งานบริการหอ้งสมุด 

  - ส ารวจขอ้มูล ดา้นวสัดุอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  -  แนวทางการบ ารุงรักษาและรักษาความ ปลอดภยั 

 นายชาตรี นามคุณ 
)ผูอ้  านวยการโรงเรียน(  

คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน 
 

 

162



ขั้นตอนด าเนินการ /กจิกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบโครงการ 
1. 2 ศึกษาการพฒันาโปรแกรมดว้ยซอร์ฟแวร์ประเภทต่างๆ  
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมภาษา 
     ประเภทต่างๆ เพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการน ามาใชง้าน 
1. 3 ศึกษาระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อให้เกิด  
    ความมัน่ใจวา่ขอ้มูลของระบบจะไม่สูญหายหรือถูก 
    เปล่ียนแปลงจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
2. ออกแบบกระบวนการท างานของระบบ 
    - Context  Diagram การแสดงแผนภาพรวมของระบบงาน 
   การเรียนการสอน การวดัประเมินผล งานทะเบียนนกัเรียน  
   ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนการบริการต่างๆของโรงเรียน 

  - จดัท าแผนแสดง Context Diagram ของระบบท่ีพฒันาข้ึน 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ครูผูส้อน ผูบ้ริหารและผูป้กครอง   
3. การออกแบบโครงสร้างของระบบ   
    มี 3  ส่วนคือ ระบบการจดัเก็บและดูแลขอ้มูล ระบบการใช้  
    งานขอ้มูล และระบบบริการรายงานขอ้มูล โดยทุกระบบจะ 
    มีการเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลกลางของระบบ  
4. ออกแบบรายงานข้อมูล  
    แบ่งออกเป็น 2 แบบ  ไดแ้ก่  
4. 1 แบบรายงานขอ้มูลดว้ ยเอกสาร เช่นรายงานประวติั 
    นกัเรียน  รายงานการเขา้เรียน รายงานแสดงผลการเรียน    
    รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม รายงานขอ้มูลสุขภาพ รายงาน 
   ขอ้มูลการเขา้รับบริการห้องสมุด รายงานขอ้มูลการใช้ 
   บริการซ้ือสินคา้ร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน 
4. 2 แบบรายงานขอ้มูลดว้ยเวบ็เซอร์วสิ เช่น รายงานแสดงผล 
   การเรียน   รายงานการยมื -คืน หนงัสือ รายงานการเขา้ร่วม 
   กิจกรรม   รายงานการมาเรียนเช่ือมโยงกบัการส่งขอ้มูลไป 
   ยงัผูป้กครอง  
5. การออกแบบ และการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งโปรแกรม   
   การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน 
   ในรูปแบบบตัรสมาร์ทการ์ด เช่น  เคร่ืองท าบาร์โคด้  เคร่ือง 
   เคลือบบตัร สายคลอ้งคอ  และหมึกส าหรับผลิตบตัร  
   อุปกรณ์ส าหรับการแสกนบตัรท่ีประตูทางเขา้ -ออกโรงเรียน  
   หอ้งสมุด  สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน  เป็นตน้ 
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ขั้นตอนด าเนินการ /กจิกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบโครงการ 

6. การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย  
6. 1 การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น  
     ตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ส ารองขอ้มูล 
     ดว้ยการท า Back Up ขอ้มูล ติดตั้งโปรแกรมก าจดั Virus  
    คอมพิวเตอร์ 
6. 2 การรักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูลของระบบ  เช่นการ  
   ก าหนดสิทธ์ิของผูเ้ขา้ใชง้าน  
7. การทดสอบการท างานของระบบ  
    ครูอธิบายวธีิการใชง้านบตัรประจ าตวันกัเรียนแบบ 
   บตัรสมาร์ทการ์ด ใหน้กัเรียนไดรั้บทราบ เช่น การหนัหนา้ 
   บาร์โคด้ใหต้รงกบัแถบแสง การสอดบตัรให้ตรงกบัทิศทาง 
   ท่ีก าหนด การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการทราบเป็นตน้ 
8. ติดตั้งซอร์ฟแวร์ไดร์เวอร์ของเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดพร้อมตั้ง 
    ค่าต่างๆ  ทีจ่ าเป็น   
    ทดสอบการรับขอ้มูลจากบตัรประตวันกัเรียนแบบบตัร 
    สมาร์ทการ์ดและการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ทดสอบการ 
    แสดงรายงานผลตามท่ีก าหนด  ก่อนน าไปใชจ้ริง 

  

ขั้นติดตามและประเมินผล 
- การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใชว้ธีิการทดสอบ 
 ระบบกบันกัเรียนจ านวน  200  คน เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุง 
  และพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในการใชง้านไดจ้ริง   
- ส ารวจความพึงพอใจของ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและ 
  ผูป้กครองโรงเรียนประถมนนทรี 
 

 นางสาวภทัรพร ภูบุญทอง 
และคณะท างานขบัเคล่ือน
โครงการ 

 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา  2563  ( ระหวา่งเดือนตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564 )  
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6. งบประมาณในการด าเนินการ 

ที่ รายการ จ านวนเงิน 
1 อุปกรณ์ท่ีจุดแคชเชียร์ ขายบตัร -เติมเงิน ท่ีสหกรณ์ร้านคา้นกัเรียน  ,15 000 
2 คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเครือข่าย )Network System) ท าหนา้ท่ี

เช่ือมต่ออุปกรณ์แต่ละส่วนเขาดว้ยกนั 
18,700 

3 โปรแกรมการรับส่ง ขอ้มูล )System Interface) ท่ีใชใ้นการรับส่ง ขอ้มูล 
จากระบบการแสกนบตัรไปยงัระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนโดยรองรับการ
เช่ือมต่อแบบไฟล)์Bulk File)   การส่งขอ้ความ และแบบออนไลน์  

5,000 

4 บัตรพลาสติก PVC  Card ขนาด 0.  ใบ 50 แพค็ละ .มม 75 
ราคาแพค็ละ 340 บาท  จ านวน 10  แพค็  

3,400 

5 เคร่ืองพิมพบ์ตัร PVC จ านวน เคร่ือง 1 35,500 
6 หมึกส าหรับพิมพบ์ตัร 2,000 
7 สายคลอ้งบตัร  บาท 20  เส้น  เส้นละ  500 10,000 
8 เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ตั้งโตะ๊ จ านวน 2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  5,บาท  998 11,996 
9 เคร่ืองอ่านบาร์โคด้แบบแสกน )Card Reader         เคร่ือง  3 จ านวน (

ราคาเคร่ืองละ 1,บาท  590 
4,770 

10 ค่าอุปกรณ์และการด าเนินการติดตั้งระบบ ,21 000 
รวม 118,366 

 

7.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 7.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี  

 7.2 ครูผูป้ระสานงานโรงเรียนประชารัฐ 

 7.3  คณะครูผูรั้บผดิชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

8. หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุน 

 8.1 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 8.2  ชุมชน 

 8.3  ผูป้กครองนกัเรียน 

 8.4  คณะกรรมการสถานศึกษา 
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9.  การประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

1. ประสิทธิภาพของบตัรสมาร์ท
การ์ด (บตัรประจ าตวันกัเรียน) 

ทดลองใชบ้ตัรกบันกัเรียนจ านวน 
200  คน และประเมินการแสดงผล
ของฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บหรือ
บนัทึกผา่นบตัรสมาร์ทการ์ด 

บตัรสมาร์ทการ์ด กบัอุปกรณ์
ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ 

2. ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร  ครู
บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน
ผูป้กครอง  และชุมชน 

สอบถามความพึงพอใจ  1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. แบบสัมภาษณ์ 

 

10.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

10.1   นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีสมรรถนะในการเรียนรู้
ส าหรับเด็กไทยในยคุดิจิทลัและสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติวถีิใหม่ (New Normal)   

10.2   โรงเรียนประถมนนทรีมีศูนย์รวมระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน  การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผูเ้รียน  และน าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจดัการสถานศึกษาในยุค
ดิจิทลั ท่ีตอบโจทยต์ามยทุธศาสตร์การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะไดอ้ยา่งเท่าทนัและปลอดภยั    

10.3   โรงเรียนประถมนนทรีเป็นท่ียอมรับของชุมชน มีการบริการและช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ออนไลน์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั 

10.4   โรงเรียนประถมนนทรีไดรั้บการสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

10.5   ผูป้กครองไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นวิชาการ  ดา้นการมาเรียนของนกัเรียนออนไลน์ในรูปแบบของ
ขอ้ความผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile phone) 

 

      ลงช่ือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ 

             ( นางสาวภทัรพร   ภูบุญทอง ) 

                ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 

      ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

       ( นายชาตรี   นามคุณ ) 

              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  

สนองกลยุทธ์ สพท. กทม. เขต 1  ข้อ 1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ 3 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้าน การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที ่ 11 และ 13 

ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 

............................................................................................................................................................. 

1. หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  นั้น เนน้การจดัการเรียนการสอน

โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูส้อนเป็นผูช่้วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผูเ้รียน     โดยการจดัหา

แหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสาน

ใหผู้เ้รียน  เกิดการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด  ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งพฒันาตนเอง  พฒันาความรู้ความสามารถทั้งดา้นเน้ือหา

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ดา้นการถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนในวิธีต่าง ๆ  ให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ี

สมบูรณ์แขง็แรง  และขวญัก าลงัใจท่ีดีดว้ย 

โรงเรียนประถมนนทรี  ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ในสถานศึกษานั้น  จ  าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ

เปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะไดน้ ามาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจ

ท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมี้ร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเอง โดยการอบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
2. เพื่อใหค้รูและบุคลากรไดรั้บประสบการณ์ ละน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในกิจกรรมการเรียน 
3. เพื่อใหค้รูและบุคลากร มีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาตนเอง 
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3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เขา้ร่วมกิจกรรม 

        ด้านคุณภาพ 

 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

4. สถานทีด่ าเนินการ 

 โรงเรียนประถมนนทรี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

6. วธีิด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผูรั้บผดิชอบ 
ปีการศึกษา 2564 

เม
.ย.

64
 

พ.
ค.6

4 

มิ.
ย.6

4 

ก.ค
.64

 

ส.
ค.6

4 

ก.ย
.64

 

ต.ค
.64

 

พ.
ย.6

4 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.6

5 

ก.พ
.65

 

มี.
ค.6

5 

เม
.ย.
65

 

ขั้นเตรียมการ                

1. รวบรวมขอ้มูล ส ารวจความ
ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. ประชุม ปรึกษา วางแผน 

       
 
 

 
 
 

 
 
 

     

3. เขียนโครงการและน าเสนอ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผูรั้บผดิชอบ 
ปีการศึกษา 2564 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

เม
.ย.

64
 

ขั้นด าเนินงาน                

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ            
 

   กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2. ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

            
 

  คณะกรรมการ
ตามค าสัง่
แต่งตั้ง 

3. ประชาสัมพนัธ์/ช้ีแจงน าเสนอ
กิจกรรมตามล าดบั 

            
 

  คณะกรรมการ
ตามค าสัง่
แต่งตั้ง 

 4. ด าเนินกิจกรรม 
4.1 จดัอบรมประชุมสัมมนาพฒันา
ครูและบุคลากร 
4.2 ศึกษาดูงาน 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นติดตามประเมินผล               

สรุปผลการประเมิน                
 

7. เน้ือหาสาระ 

1. จดัท าเอกสารโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. จดัท าแผนงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน 

- ประชาสัมพนัธ์ครูและบุคคลากร 
             - กิจกรรมจดัอบรมประชุมสัมมนาครูและบุคลากร 
         - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

5. ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล   และสรุปรายงานโครงการ 
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8. งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดฯ้ สมาคมฯ อ่ืนๆ รวม 

1. กิจกรรมจดัอบรม
ประชุมสัมมนาครูและบุคลากร 

30,000    30,000  

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน 50,000    50,000  
รวม 80,000    80,000  

 

9.  หน่วยงานรับผดิชอบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10.  หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

11.  การก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 

ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันา 

และมีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันา

ตนเอง  ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ก าลงั

ความสามารถ 

-  ส ารวจความสนใจ 

-  สอบถาม 

- แบบสอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

 

12.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาตนเองและสถานศึกษา 

 

  

ลงช่ือ..................................................... ผูข้ออนุมติัโครงการ 

( นางสาวภาระว ี             สุทธิฉนัท ์)     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ...................................................... ผูอ้นุมติัโครงการ                       

              (นายชาตรี               นามคุณ) 

          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ                   โครงการจดัจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูเ้รียน 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่3 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะการ 

                                         จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

แผนงาน/งบประมาณ      บริหารบุคคล 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ     โรงเรียนประถมนนทรี 
ผู้รับผดิชอบ      นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัท ์ และ นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง   
ลกัษณะโครงการ      (      )   ใหม่    (  ) ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีการศึกษา  2564 

1.  หลกัการและเหตุผล    
                   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ใหมี้การจดัการ ส่งเสริมพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็น วชิาชีพชั้นสูงอยา่งต่อเน่ืองและ
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพทุกดา้น ในการท่ีจะพฒันาเด็กใหมี้ลกัษณะดงักล่าวนั้นจะตอ้งพฒันาครูให้
เปล่ียนแปลงวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบนัโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
1    ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 17  หอ้งเรียน มีครูจ านวน 17  คน แต่ขาดแคลนครูสาขาวชิาเอกคอมพิวเตอร์  
ครูสาขาวชิาเอกดนตรีไทย  และครูสอนภาษาจีนท่ีเป็นจุดเนน้ดา้นการส่ือสารของสถานศึกษา และนอกจากน้ี
สถานศึกษามีพื้นท่ี 9 ไร่ 1 งาน 83  ตารางวา  แต่ขาดแคลนนกัการภารโรง  และนกัเรียนระดบัอนุบาลไม่มีครูพี่
เล้ียงในการดูแล   
              ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนประถมนนทรี มีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาเด็กใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ตาม
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งจดัจา้งครูเพื่อจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษามาส่งเสริม
ดา้นการบริหารจดัการ  โรงเรียนประถมนนทรีจึงไดเ้ขียนโครงการจดัจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษา น้ีข้ึนมาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 
2.  วตัถุประสงค์    
 2.1   เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
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      2.2   เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ วชิาดนตรีไทย  และการสอน
เสริมดา้นภาษาจีนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.3   เพื่อสอนและบริหารจดัการนกัเรียนอนุบาลตามความเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีและการดูแลความปลอดภยัในสถานศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาทุกคนคน ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตาม

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 100 
2. มีครูสอนตรงวิชาเอก  ร้อยละ 100 

  3. การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีมีความสะอาด มีบุคลากรรับผดิชอบอาคารสถานท่ีแต่ละ
จุด ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
 1.  นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
  2. อาคารสถานท่ีสะอาด มีความปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.  วธีิการด าเนินการ  
  

กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 
4.1  จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       และประชุมผูป้กครอง 

ผูบ้ริหาร 

4.2  ประชุมจดัท าโครงการ ผูบ้ริหาร 
4.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมติัจดัเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
       ต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง 

4.4  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัท ์
4.5  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัท ์
4.6  สรุปและรายงานผล นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัท ์
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5. ปฏิทนิการด าเนินงาน 
            ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีการศึกษา  2564 (  1  พฤษภาคม 2564  – 30  เมษายน 2565 ) 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
1 จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และประชุมผูป้กครอง 
ม.ค. 64 ผูบ้ริหาร 

  
2 ประชุมจดัท าโครงการ ม.ค. 64 
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติัจดัเก็บเงินบ ารุง

การศึกษา ต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
ม.ค. 64 นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง 

4 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 1 พ.ค. 64- 
30 เม.ย. 65 

นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัธ์ 

6 นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2564 
7 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 30 เม.ย. 2564 

 

6. สถานทีด่ าเนินการ 
          โรงเรียนประถมนนทรี   
7.  งบประมาณ 
           งบประมาณจากเงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายไดส้ถานศึกษา 

รายการจดัจา้ง จ านวนคน ค่าจา้งต่อเดือน(บาท) 
1. จา้งครูสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 1 15,000 
2. จา้งครูสอนวชิาดนตรีไทยและดนตรีสากล 1 15,000 
3. จา้งครูสอนภาษาจีน 1 15,000 
4. จา้งแม่บา้น  2 13,000 
5. จา้งพี่เล้ียงอนุบาล 2 15,500 
6. จา้งนกัการภารโรง 1 9,000 
7. จา้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสวสัดิการ 2 15,500 
8. ค่าประกนัสังคม 10 4,900 

รวม 10 102,900 
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    รายละเอยีดการจ้าง 
                         -จา้งครูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาและบุคลากรทางการศึกษา  เดือนละ  102,900 บาท  
 จ านวน  12   เดือน 
                           รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                1,234,800   บาท 

8. ผู้รับผดิชองโครงการ 
          8.1 นางสาวภาระว ี สุทธิฉนัท ์   และนางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง 

9. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
   1. ร้อยละนกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนละมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
      2.  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ วิชาดนตรีไทย  และการสอนเสริมดา้น
ภาษาจีนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.   การสอนและบริหารจดัการนกัเรียนอนุบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีและการดูแลความปลอดภยัในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ร้อยละผูป้กครองมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการ  และการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

10. การติดตามและประเมินผล   
เคร่ืองมือ 
 - แบบติดตามและประเมินผล  
 - แบบสังเกต 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
วธีิวดั 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผล 
- ประเมินผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผลงาน  การพฒันาของนกัเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

 

174



11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนละมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
      2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ วชิาดนตรีไทย  และการสอนเสริมดา้น
ภาษาจีนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.   การสอนและบริหารจดัการนกัเรียนอนุบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีและการดูแลความปลอดภยัในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการ  และการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
 
  

   (ลงช่ือ) .....................................  เสนอโครงการ 

                      ( นางสาวภาระว ี สุทิฉนัท ์) 

                                ต  าแหน่ง  หวัหนา้งานบริหารบุคคล 

 

   (ลงช่ือ) .....................................  เสนอโครงการ 

                    (นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง) 

                     ต  าแหน่ง  หวัหนา้งานบริหารการเงินและสินทรัพย  ์

                                                    

                                          (ลงช่ือ)  .....................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                    ( นายชาตรี   นามคุณ ) 

                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  1 
 จุดเน้นที่ 1.9 
สนองกลยุทธ์ สพท.กทม. เขต 1 ข้อ  3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  5 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

............................................................................................................................................................. 
 
1.หลักการและเหตุผล 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรู้จักใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการควบคุม 
ดูแลรักษา การให้บริการชุมชน การรู้จักส่งเสริมทะนุบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่ให้คงสภาพดีและสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอ   

โรงเรียนประถมนนทรีในสภาพปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ ไร่  1  งาน  85   ตารางวา แต่ไม่มีนักการภาร
โรงดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ดังกล่าว ประกอบกับสภาพอาคารเรียนที่ช ารุดทรุดโทรมควรได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือวางแผนก ากับติดตามงาน
อาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย สวยงาม และเกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

2. เพ่ือบ ารุง ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมใช้  
3. เพ่ือติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เกิด  

ความคุ้มค่าและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4. เพื่อระดมทรัพยากรด้านทุนทรัพย์จาก ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร ชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
   5. เพ่ือสร้างส านึกให้นักเรียนเกิดความรักต่อโรงเรียน ช่วยกันรักษาโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม 

 
3.เป้าหมาย 
     1. ด้านปริมาณ     

1.1 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่     
1.2 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง และลูกจ้างชั่วคราว ท าความสะอาด 

อาคารเรียน  
  1.3 จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวรโรงเรียนภายในและหน้าห้องเรียน  

2. ด้านคุณภาพ    อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย  บริเวณ
โรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนประถมนนทรี 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
  มีนาคม  2564 – พฤษภาคม 2565 

 

6.วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา  2564 
ภาคเรียนที่  1 / 64 ภาคเรียนที่  2 / 64 

พ.
ค.

 6
4 

มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.6

4 
ส.ค

.6
4 

ก.ย
.6

4 
ต.

ค.
64

 
พ.

ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 
มี.

ค.
 6

5 

เม
.ย.

 6
5 

ขั้นเตรียมการ              

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
และงาน
อาคารสถานที่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
           

 

2.   จัดท าแผนปฏิบัติการ และ 
ปฏิทินงาน  

 
           

 

ขั้นด าเนินการ              
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
           

 

2.  ประชุมก าหนดงานแบ่งความ
รับผิดชอบ 

 
           

 

3.ทบทวนแผนปฏิบัติการปี 
2562 

 
            

4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการปี 2562 

 
            

5.  จัดท าแผนปฏิบัติการ               
6. เสนอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
             

7. ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ 

 
             

ขั้นติดตามและประเมินผล               
7.ก ากับติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
             

8.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ  
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7.เนื้อหาสาระ 
 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่มีขอบข่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ด้านการใช้อาคารสถานที่  ประกอบด้วยการก าหนดวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิด 
ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด ต่อการเรียนการสอนโดยตรง ต่อการเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน  และ
ต่อชุมชน  

2. ด้านการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  ประกอบด้วยการประดับตกแต่งและซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ให้คงสภาพเดิม หรือ  เพ่ิมเติมเพ่ือให้ประโยชน์  โดยคุ้มค่าที่สุด ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมุ่งเน้น
การพัฒนาอาคารสถานที่ท่ีช ารุดทรุดโทรม และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   

3. ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่  ประกอบด้วย การควบคุมดูแลโดยทั่วไป  เป็นการก ากับ 
ติดตามผลการใช้  การบ ารุงรักษา  การตกแต่ง  รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม
กฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับและแบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสวยงาม  
 4.ด้านการปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาดภายในและภายนอกห้องเรียนขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนของตนเอง และจัดท าห้องเรียนให้เกิดความสวยงามตามแนวคิด  

5. ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่  เป็นการด าเนินการประเมินผลการใช้เพื่อการ 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงานด้านนี้  ให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุด และเพ่ือเก็บข้อมลู
ส าหรับการวางแผนด าเนินงานอาคารสถานที่ของปีถัดไป 
 
8.งบประมาณโครงการ 
 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ อุดหนุน รายได้ สมาคม อ่ืนๆ รวม 
1. กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 
ภัยพิบัติและการอพยพ 

- - - 20,000 20,000  

2. กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่และปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 

- 100,000 - 50,000 150,000  

3.วัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาดอาคารสถานที 

 50,000 - - -  

4.กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ า    15,000   
5. กิจกรรมหนูน้อย
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

10,000      

รวม       
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9.หน่วยงานรับผิดชอบ 
- หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ 
 

11.การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี

อาคารสถานที่เหมาะสม 
ส ารวจความ

คิดเห็น 
แบบส ารวจ 

2 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

ส ารวจความ
คิดเห็น 

แบบส ารวจ 

                  
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.   นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่อย่างเต็มที่  และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
     2.  โรงเรียนมอีาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัยและสวยงาม 
 
  

  
ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
        (นางสาวธีวาวรรณ  พนัธ์ดี) 
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  
 

  
 
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายชาตรี  นามคุณ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
โรงเรียนประถมนนทรี 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียนประถมนนทรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี จ าเป็นต้องเริ่มฝึกฝนตั้งแต่เด็กในวัยเรียน เพราะสุขภาพของเด็กในวัย
เรียนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โรงเรียนประถมนนทรีเป็นสถานที่รวมของชุมชนแออัดหลายชุมชน
ด้วยกัน โรงเรียนมีนโยบายส าคัญท่ีจะปูพื้นฐานทางสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่สุขภาพสมบูรณ์ปราศจาก
โรคภัยมีสุขนิสัยที่ดี มีความเจริญเติบโตตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ทางโรงเรียนมี
ความจ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้าน
สาธารณสุข ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัยและ
กระทรวงมหาดไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก“Coronavirus disease 
2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน
ปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหู่เป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมี
อาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัส
พันธุกรรมและได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) 
และเมอร์ส (MERS) ดังนั้น โรงเรียนประถมนนทรี จึงได้จัดท าโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 
(COVID-19) เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งรับการ
แพร่ระบาดของโรคติด 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้อยู่ในสภาพปกติปราศจาก
โรค อันเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน 
 2.เพ่ือให้นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
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 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการดูแลด้านการรักษาสุขภาพ
อนามัยอย่างใกล้ชิด 

 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถูกวิธี 

สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
วิธีด าเนินงาน 

 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.6

4 

ก.ค
.6

4 
ส.ค

.6
4 

ก.ย
.6

4 
ต.

ค.
64

 
พ.

ย.6
4 

ธ.ค
.6

4 
ม.

ค.
65

 
ก.พ

.6
4 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย.

65
 

ขั้นเตรียม  2            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 งา

นอ
นา

มัย
โร

งเร
ียน

ปร
ะถ

มน
นท

รี 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการน าเสนอขอ
อนุมัติ 

             

2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

             

3.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ห้องพยาบาล ยารักษาโรค อุปกรณ์
ป้องกันและท าความสะอาด  

50,000             

ขั้นด าเนินการ              
1.การบริการตรวจสุขภาพ              
2.การให้บริการตรวจสุขภาพ              
3.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค              
4.การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียน 

             

5.งานเฝ้าระวังและควบคุมดูแล
โรคติดต่อ ไข้เลือดออก และอ่ืนๆ 

             

6.การอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

             

7.การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน              
ขั้นติดตามประเมินผล              
1.รวบรวบข้อมูล ประเมินผล              
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เนื้อหาสาระ 
1.ประชุมบุคลากร สรุปผลการด าเนินที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
2.ประสานงานกับหน่วยงานศูนย์สาธารณะเตชะสัมพันธ์ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน จัดท าแผนปฏิบัติการและวางแผนก าหนด

ปฏิทินปฏิบัติการ 
4.ด าเนินงานตามผังควบคุมก ากับงาน 
5.รวบรวมข้อมูลหลังการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงาน 

งบประมาณโครงการ 
รายการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

อุดหนุน รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนๆ รวม 
เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์
ป้องกันโรคต่างๆในโรงเรียน 

50,000 - - - 50,000 - 

ค่าอาหารเจ้าหน้าที่อนามัย - - - - - - 
รวม 50,000 - - - 50,000 - 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานอนามัยโรงเรียนประถมนนทรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- คณะทัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศูนย์สาธารณสุขเตชะสัมพันธ์ 55 
- ส านักงานเขตยานนาวา 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 จากรายงานผลการปฏิบัติงาน โดย

เปรียบเทียบเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
สังเกต,ตรวจร่างกาย ,
สอบถาม 

การตรวจสอบรายการ 

2 แบบสอบถามความคิดเห็นครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1.นักเรียนและบุคลากรได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยและโรคติดต่อต่าง ๆ 
 2.นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 3.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

 
                                                                     ลงชื่อ............................................................. 

                                                                 ( นายชาตรี  นามคุณ ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอ
โครงการ 

( นางสาวพนิดา  โสมวงศ์ ) 
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โครงการ   ส่งเสริมทนัตกรรมสุขภาพ 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานอนามัยโรงเรียนประถมนนทรี 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัปัญหาทางกา้นทนัตสุขภาพเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีพบมากในเด็กนกัเรียนในโรงเรียนประถม
นนทรี โรงเรียนจึงจดักิจกรรมเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพ เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขนิสัยเก่ียวกบัทนัตสุขภาพท่ีดีเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดโรคในช่องปาก อนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคทัว่ไปในร่างกาย เม่ืออนามยัในช่องปากดี สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของเด็กก็จะแขง็แรงตามไปดว้ย 
 ดั้งนั้นโรงเรียนจึงจดักิจกรรมข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้สุขภาพฟันท่ีดี เช่น การสอนแปรงฟันท่ี
ถูกวธีิ การตรวจฟัน การบ าบดั ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการใหเ้ด็กมีสุขภาพฟันท่ีดีถว้นหนา้ 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดับริการดา้นทนัตสุขภาพใหก้บันกัเรียน 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ทนัตสุขภาพและปฏิบติัตนถูกตอ้งในการป้องกนัโรคในช่องปาก 
 3. เพื่อใหน้ดัเรียนรู้วธีิการแปรงฟันท่ีถูกตอ้งและสามารถปฏิบติัได้ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นกัเรียนทุกคนไดรั้บบริการทนัตสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 
 เชิงคุณภาพ 
 -นกัเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพฟันท่ีดีข้ึน 
 -นกัเรียนปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการป้องกนัโรคฟันและโรคในช่องปาก 
สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน  2565 
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วธีิการด าเนินการ 
 

 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ/กจิกรรม 

 
 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับ 
ผดิชอบ 

 
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

พ.
ค.6

4 
มิ.
ย.6

4 
ก.ค

.64
 

ส.
ค.6

4 
ก.ย

.64
 

ต.ค
.64

 
พ.
ย.6

4 
ธ.ค

.64
 

ม.
ค.6

5 
ก.พ

.65
 

มี.
ค.6

5 
เม
.ย.

65
 

ขั้นเตรียม              งาน
อนามยั
โรงเรียน 

 
คณะ
ทนัต
แพทย์
ศาสตร์ 
จุฬาลง 
กรณ์
มหาวทิ 
ยาลยั 

1.จดัท าแผนปฏิบติัการน าเสนอขอ
อนุมติั 

             

2.ติดต่อประสานงานกบัภาควชิาทนั
ตกรรมชุมชน คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

             

3.จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และเวชภณัฑ์ 2,500             
ขั้นด าเนินการ              
1.ตรวจสุขภาพช่องปากนกัเรียน              
2.ใหก้ารบ าบดัรักษาอุดหลุมร่องฟัน 
ถอนฟัน ขดูหินปูน ขดัฟันโดยทนัต
แพทยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวิมยาลยั 

             

3.การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค              
4.สอนทตัสุขศึกษา              
ขั้นติดตามประเมินผล              
1.นกัเรียนมีความรู้ดา้นทนัตสุขภาพดี
ข้ึน 

             

2.นกัเรียนท่ีมีโรคฟันรุนแรงไดรั้บการ
รักษา 

             

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมในการปฏิบติั
ตามหลกัเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพดียิง่ข้ึน 
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เน้ือหาสาระ 
 ทนัตแพทยจุ์ฬาลงกรมหาวทิยาลยั ตรวจสุขภาพฟันนกัเรียน ท าการบ าบดัรักษา ถอนฟัน อุดหลุม
ร่องฟัน  ขูดหินปูน ขดัฟัน และสอนทนัตสุขศึกษา 
งบประมาณโครงการ 

รายการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน รายไดฯ้ สมาคมฯ อ่ืนๆ รวม 

1.วสัดุ อุปกรณ์ ผา้ก๊อต 
ผา้ขนหนู ถุงขยะ 

- - - - - - 

ค่าอาหารบริการทตัแพทย ์ - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 งานอนามยัโรงเรียนประถมนนทรี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ภาควชิาทนัตกรรมชุมชน คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1 จ านวนนกัเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฟัน

เปรียบเทียบอตัราเพิ่มลด 
สังเกต 
ส ารวจ 

การตรวจสอบรายการ 
 

2 แบบสอบถามความคิดเห็นครู นกัเรียน 
และผูป้กครอง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.นกัเรียนมีความรู้ดา้นทนัตสุขภาพดีข้ึน 
 2.นกัเรียนมีพฤติกรรมในการปฏิบติัตามหลกัการเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพดียิง่ข้ึน 
 3.นกัเรียนท่ีมีโรคฟันรุนแรงไดรั้บการรักษา 
 
 

  
ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                             ( นางสาวพนิดา  โสมวงศ ์) 
 

                                                                        ลงช่ือ............................................................. 
                                                                 ( นายชาตรี  นามคุณ ) 

                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
                                                              ผูอ้นุมติัโครงการ 
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ช่ือโครงการ   คณะสีคนดีศรีโรงเรียนประถมนนทรี 
กจิกรรม   คณะสีคนดีศรีโรงเรียน 
แผนงาน   กิจการนกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเบญจมาศ    ตนัเท่ียง 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงเรียน   
 

1.หลกัการและเหตุผล 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี  2542 (เพ่ิมเติม 2553) ใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิด
คุณลกัษณะ   ดี  เก่ง  มีความสุข  เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองทั้งดา้น  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
สถานศึกษาจึงควร  จดักิจกรรมต่าง  ๆ   ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพท่ีเขามีอยู ่ กิจกรรมคณะสีเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
มีความรับผดิชอบ   

โดยมีเป้าหมายปลูกฝังความมีจิตอาสาแก่ผูเ้รียน ด าเนินกิจกรรมคุณธรรม ฝึกฝนการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี สร้างจิตส านึกใหรู้้จกัเสียสละ มีจิตสาธารณะค านึงถึงส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ป็น
สมาชิกท่ีดีในสังคมต่อไปในอนาคต 
 
2.วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้บทบาทความเป็นสมาชิกท่ีดีของคนในสังคม 
 2.เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้หลกั คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามคัคีธรรม ซ่ึงตอ้งอบรมสั่งสอนตั้งแต่
เยาวว์ยั 
 3.เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้จิตอาสา จิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 4 .เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูน้ า ผูต้าม และใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
 5. ส่งเสริมสนบัสนุนงานกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 
3.1.1 นกัเรียนตั้งแต่ ป.1- ป.6 ไดท้  าจิตอาสาท าความสะอาดทั้งโรงเรียน 

              3.1.2นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัในตนเองและปฏิบติัตนตาม
ระเบียบต่างๆ ท่ีโรงเรียนก าหนด 
             3.1.3 นกัเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  

3.2เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นกัเรียนของโรงเรียนประถมนนทรีเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีจิตสาธารณะ ไตยส่งเสริมและ

ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 
      3.2.2นกัเรียนอยูร่่วมกนัในสังคมโรงเรียนอยา่งปกติสุข 
      3.2.3นกัเรียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์๘ ประการ 
  

4. ลกัษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
 
10. วธีิด าเนินการ  
 

ขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ 

(Planning) 
 
 

 

1. ประชุมครูและคณะกรรมการ
คณะสีทุกคณะสี  เพื่อช้ีแจง
แนวปฏิบติัร่วมกนัโดยทุก
อาทิตยจ์ะมีรับธงเขียว 

 

 พ.ค.64 
 
 

 
 

-ประธานสีและครูแม่สี 
-หวัหนา้คณะสี 4 คณะ 
-คณะกรรมการนกัเรียน  
แต่ละคณะสี 
-ครูและนกัเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188



ขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
3.  ขั้นตรวจสอบ 

(Checking) 
 

 

 
 

 

1.ประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีเวร 
   ทุกสัปดาห์โดยสภานกัเรียน 
2. ประเมินจากแบบสอบถามใน
การจดักิจกรรมทุกกิจกรรม 
3. รายงานสรุปผลโครงการฯ 
 

 

   ตลอดปี
การศึกษา 
-หลงัจากท า 
กิจกรรม 
1-15 มี.ค.65 

 

หวัหนา้งานคณะสีและ
สภาสนกัเรียน 
-หวัหนา้งานคณะสีและ
สภานกัเรียน 
 
 

4.  แกไ้ขปรับปรุง 
(Action) 

1.   น าผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมคร้ังต่อไป 

 -หวัหนา้งานคณะสี 
 

 
11. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใชจ่้ายและแหล่งงบประมาณไดด้งัน้ี 

กจิกรรม 
แหล่งทีม่าของ งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

1.กิจกรรมเวรประจ าสัปดาห์(แฟ้มเอกสาร) 500 - - 500  
2. ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 4,500 - - 4,500  

รวม 5,000 - - 5,000  

 
12. สถานทีด่ าเนินการ 
  โรงเรียนประถมนนทรี 
13. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและนกัเรียนสามารถท างานร่วมกนัในคณะสีของตนไดอ้ยา่งมีความสุข 
2. นกัเรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะ 
3.  โรงเรียนเกิดความสะอาดโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนในโรงเรียน 
4.  เกิดความสามคัคีในคณะสีและในสถานศึกษามากข้ึน 
5.ผูเ้รียนไดใ้ชจิ้ตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
6. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การเป็น ผูน้ าท่ีดีผูต้ามท่ีดี ตามศกัยภาพท่ีเขาควรไดรั้บ 
7. ผูเ้รียนและรุ่นพี่ รุ่นนอ้งไดรู้้จกักนั มากข้ึน รู้จกัความเป็นมิตรมากข้ึน 
9. ผูเ้รียนไดต้รงตามลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ 
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14. วธีิการติดตามและประเมินผล 
       1.   ประชุมคณะกรรมการคณะสี  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน  คณะกรรมการนกัเรียน 
             คณะสี  เพื่อส ารวจปัญหาความตอ้งการ  สรุปงาน  วางแผนด าเนินงาน 
 2.   ใชแ้บบประเมินงาน/โครงการและกิจกรรม 
 3.   สรุปผล  รายงานผลเม่ือเสร็จการด าเนินงาน 

 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวเบญจมาศ   ตนัเท่ียง) 
          ต  าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 
 
 
 
                ลงช่ือ......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                   ( นายชาตรี               นามคุณ) 
                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ   สภานกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
กจิกรรม   คณะกรรมการสภานกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
แผนงาน   กิจการนกัเรียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 
สอดคล้องกบัมาตรฐานโรงเรียน 
 

1.หลกัการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเราปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การ
ส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชนจึงเป็นภาระส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดใหโ้รงเรียนจดั
กิจกรรมสภานกัเรียนเพื่อมุ่งส่งเสริม พฒันาวถีิประชาธิปไตยแก่ผูเ้รียนใหค้รอบคลุมดา้นคารวะธรรม 
สามคัคีธรรม และปัญญาธรรมแก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง   

โรงเรียนประถมนนทรี ตระหนกัในความส าคญัของกระบวนการจดัการศึกษาและการพฒันาผูเ้รียน
ดว้ยวถีิชีวติประชาธิปไตยท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง จึงมีโครงการสภานกัเรียน ท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดย
มีเป้าหมายปลูกฝังวถีิชีวติประชาธิปไตยแก่ผูเ้รียน ด าเนินกิจกรรมคุณธรรม ฝึกฝนการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
สร้างจิตส านึกให้รู้จกัเสียสละ มีจิตสาธารณะค านึงถึงส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน จดักิจกรรมชุมนุมสภาใน
กิจกรรมวนัส าคญัของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น    ชมรม TO BE NUMBER ONE   
ชุมนุมประถมนนทรีมีเดีย  และส่งเสริมสนบัสนุนชุมนุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต่างๆ โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียน
มีพื้นฐานการด ารงชีวิต การปรับตวัให้อยูใ่นสังคมระบอบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
2.วตัถุประสงค์ 
 1.ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริง ซ่ึงจ าลองมาจากการเลือกตั้งจริงให้
มากท่ีสุด 
 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกรักในประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 3.เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้บทบาทความเป็นสมาชิกท่ีดีของคนในสังคม 
 4.เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้หลกั คารวธรรม ปัญญาธรรม สามคัคีธรรม ซ่ึงตอ้งอบรมสั่งสอนตั้งแต่
เด็ก 
 5.เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้จิตอาสา จิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
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 6 .เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูน้ า ผูต้าม และใช้เหตุผลในการแกปั้ญหา 
 7. ส่งเสริมสนบัสนุนงานกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 
3.  เป้าหมาย 

3.1   เชิงปริมาณ 
3.1.1   นกัเรียนตั้งแต่ ป.1- ป.6 สามารถเขา้ใจหลกัการเลือกตั้งและรู้จกัการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
               3.1.2   นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตนใหมี้ระเบียบวนิยัในตนเองและปฏิบติัตน
ตามระเบียบต่างๆ ท่ีโรงเรียนก าหนด 
              3.1.3   นกัเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

3.2   เชิงคุณภาพ 
3.2.1   นกัเรียนของโรงเรียนประถมนนทรีเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีมีจิตรักประชาธิปไตย

ส่งเสริมและช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 
     3.2.2   นกัเรียนอยูร่่วมกนัในสังคมโรงเรียนอยา่งปกติสุข 
      3.2.3   นกัเรียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์8 ประการ  

4. ลกัษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
  1.   ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงาน 
  2.   เสนอขออนุมติัจดัท าโครงการ 
  3.   อบรมนกัเรียนให้รู้จกัสภานกัเรียนและระบอบประชาธิปไตย 
  4.   ติดป้ายบอร์ดนิเทศใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและบทบาทหนา้ท่ีของสภานกัเรียน 
  5.   ใหน้กัเรียนตวัแทนท่ีลงสมคัรท าป้ายหาเสียง 
  6.   นกัเรียนท่ีลงสมคัรเป็นตวัแทนเดินรณรงคห์าเสียงในตอนพกักลางวนั 
  7.   จดัใหผู้ส้มคัรทุกคนไดพู้ดหาเสียงหนา้เสาธงเป็นเวลา 1 อาทิตย  ์
  8.   หาวนัและเวลาท่ีเหมาะสมใหมี้การเลือกตั้ง โดยมีกรรมการสามฝ่ายเป็นผูดู้แลการ
เลือกตั้ง 1. คือกรรมการกลางคุมการเลือกตั้ง 2. กรรมการประจ าหน่วย นบัคะแนน และเขียนผูม้าใชสิ้ทธิ 3. 
กรรมการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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5.2 หลงัจากได้ประธานและคณะสภานักเรียนแล้ว 
  1. ใหป้ระธานนกัเรียนและสภานกัเรียนทุกคนไดก้ล่าวขอบคุณและกล่าวแถลงนโยบาย 
  2. จดัประชุมนิเทศในการด าเนินงานสภานกัเรียน 
  3. จดัท าป้ายบตัรสภานกัเรียน 
  4. มีการประชุมสภานกัเรียนเดือนละ 1 คร้ัง 
  5. จดัใหมี้กิจกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะของสภานกัเรียนใหก้บัโรงเรียนและชุมชน 
  6. ถา้มีโครงการหรือโครงงานท่ีส าคญัภายในเดือนนั้นจะน าโครงงานหรือโครงการนั้นเขา้ท่ี
ประชุมวางแผนด าเนินงานก่อน 
  7. กิจกรรมทศันศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมสภานกัเรียน 
  8. สรุปผลโครงการทุกเทอมการศึกษา 
 
ที่ ระยะเวลาในการท างาน ก.ค

64 
ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

กจิกรรม  
1. ขออนุมติัโครงการ         
2. จดัการเลือกตั้งสภานกัเรียน         
3. อบรมทีมสภานกัเรียน         
4. ทศันศึกษาเสริมสร้างพฒันาสภานกัเรียน         
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
5. รายงานผลการปฏิบติังาน         

 
6.งบประมาณ 
6.1 รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. จดัการเลือกตั้งและค่าท าบตัรสภานกัเรียนและป้ายไวนิล 2,000 - 

2. 
ค่าใชจ่้ายในการประชุมและท ากิจกรรมทศันศึกษา
เสริมสร้างสภานกัเรียน 

3,000 - 

รวม 5,000 - 
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7. ผลประโยชน์ของโครงการ 
 1.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประชาธิปไตยจากการจ าลองจากของจริง 
 2.ผูเ้รียนไดใ้ชจิ้ตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 3. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การเป็น ผูน้ าท่ีดีผูต้ามท่ีดี ตามศกัยภาพท่ีเขาควรไดรั้บ 
 4. ผูเ้รียนและรุ่นพี่ รุ่นนอ้งไดรู้้จกักนั มากข้ึน รู้จกัความเป็นมิตรมากข้ึน 
 5. ผูเ้รียนไดรู้้จกัแกปั้ญหาและคิดคน้กิจกรรมใหม่ๆโดยครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
 6. ผูเ้รียนไดต้รงตามลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ 
9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินผลการท ากิจกรรม 
 2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 
 3. ใบบนัทึกการประชุม 
 4.  ภาพถ่ายฯ 
 
 
 
             ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์) 
          ต  าแหน่ง  ครู คศ.1 
 
 
 
 
     ลงช่ือ......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                 ( นายชาตรี นามคุณ) 
                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ      โครงการป้องกนัสารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2564 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูเ้รียน 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  
สามารถด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
แผนงาน/งบประมาณ      บริหารทัว่ไป   
หน่วยงานที่รับผดิชอบ     โรงเรียนประถมนนทรี 
ผู้รับผดิชอบ      นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง   
ลกัษณะโครงการ      (      )   ใหม่    (  ) ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีการศึกษา  2564 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด  
และอบายมุข  ของศูนยอ์  านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ขอใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและก าหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา  เป้าหมายของแผนคือ ป้องกนัเด็กและเยาวชนก่อนวยัเส่ียงใหมี้ภูมิคุม้กนัดา้นยาเสพติด 
ใหค้รอบคลุมนกัเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเสริมสร้างการป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใหก้บัโรงเรียนและสถานศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั  ด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน เพื่อให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจากครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา อยา่งทัว่ถึง โดยมีผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
   เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายฯ โรงเรียนประถมนนทรีจึงจดัท าโครงการ     ป้องกนั
สารเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564  ข้ึน        

2. วตัถุประสงค์  
2.1 เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายใน

สถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของสารเสพติดแก่นกัเรียน 
2.3 เพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  และอบายมุขทุกชนิด 
2.4 เพื่อสร้างความตระหนกัดา้นมหตัภยัของยาเสพติดในระดบัสถานศึกษา 
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2.5 เพื่อปฏิบติักิจกรรม ป้องกนั เฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศึกษา 
2.6 เพื่อร่วมรณรงค ์ต่อตา้น และป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน 
2.7 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดา้นยาเสพติด 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

-นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีร้อยละ  100   เขา้ร่วมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข และ
รับการประเมินผลประจ าปี  

3.2 เชิงคุณภาพ  
-นกัเรียนในโรงเรียนประถมนนทรีทุกคน มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

และอบายมุข  ร้อยละ 100       

4. กจิกรรมส าคัญ 
 4.1   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัสารเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 
 4.2  ส ารวจนกัเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มปลอดยาเสพติด  กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดยา 
เสพติด และกลุ่มท่ีติดยาเสพติดแลว้ 
 4.3 ด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
              4.3.1 การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกนัเยาวชนก่อนวัยเส่ียง 
     -การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนทกัษะชีวติเพื่อการป้องกนัยาเสพติด 
ในการเรียนการสอนทุกระดบัชั้น ดงัน้ี 
    -มอบหมายใหค้รูผูส้อนทุกคนบูรณาการการสอนทกัษะชีวติในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้    
   - มอบหมายใหค้รูประจ าชั้นจดักิจกรรมแนะแนวนกัเรียนและเยีย่มบา้นนกัเรียน(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน) 
   - ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติเพื่อการป้องกนัยาเสพติดในวชิา 
สุขศึกษาพลศึกษา ทุกชั้นเรียน 

    4.3.2  การจัดกจิกรรมเสริมสร้างการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบดว้ย 
- ด าเนินกิจกรรม การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชน 
 - คณะสภานกัเรียนเป็นแกนน ารณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในวนัส าคญั  เช่นวนัต่อตา้นยาเสพ

ติดโลก  โดยการใหค้วามรู้กบันอ้งๆ  และการแสดงละครบทบาทสมมุติ 
- ด าเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
- จดัวทิยากรครู D.A.R.E , ครูต ารวจจาก สน.ทุ่งมหาเมฆ  หรือครูพระสอนศีลธรรม 

ใหค้วามรู้ดา้นทกัษะการป้องกนัตนเองจากสารเสพติดทุกชนิด 
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- จดักิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  ต่อตา้นยาเสพติด และอบายมุข  ในกิจกรรมลูกเสือสุจริต 
- จดักิจกรรมจิตอาสา/บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
- จดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
- แต่งตั้งครูและคณะกรรมการนกัเรียนเป็นแกนน าต่อตา้นยาเสพติด  และอบายมุข 
- จดัตั้งเครือข่ายผูป้กครอง   เฝ้าระวงัยาเสพติดใหก้บับุตรหลาน 

5. ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 

  ตลอดปีการศึกษา 2564 
6. งบประมาณ  3,500 บาท 

7. งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคฯ อ่ืนฯ รวม 

จดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง - - - 1,800 1,800  
ด าเนินงานดา้นกิจกรรม 500    500  
ด าเนินงานดา้นการรณรงค์ 500    500  
ก ากบัติดตามแผนปฏิบติัการ - - - 500 500  
เอกสาร - - - 200 200  
รวม 1,000 - - 2,500 3,500  

  

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีร้อยละร้อย เขา้ร่วมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข และ 

รับการประเมินผลประจ าปี  
2. นกัเรียนในโรงเรียนประถมนนทรีทุกคน มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

และอบายมุข  สามารถร่วมเป็นก าลงัของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อตา้นยาเสพติด      
3. นกัเรียนทุกคนมีความรู้และป้องกนัตนเองจากสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  

 4.  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมและเห็นความส าคญัของการป้องกนัยา
เสพติดและอบายมุข   และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

5. โรงเรียนประถมนนทรี  ไม่มีนกัเรียนติดยาเสพติด และปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  
 

 
 
 

(ลงช่ือ) .......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                     (นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง) 
               ต  าแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 
(ลงช่ือ)  ...............................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         ( นายชาตรี   นามคุณ ) 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการวนัส าคัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ขอ้  3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ขอ้ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา     
       มาตรฐานท่ี  1  และ  3 
แผนงาน      งานบริหารงานวชิาการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ   โรงเรียนประถมนนทรี 
ลกัษณะโครงการ       โครงการต่อเน่ือง 
........................................................................................................................................................................... 
หลกัการและเหตุผล 
 ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และประเทศ
ไทยก็มีเทศกาลและวนัส าคญัต่าง ๆ  มากมาย  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย   

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

ดงันั้นโรงเรียนประถมนนทรีได้เล็งเห็นความส าคญัของวนัส าคญัต่าง ๆ  จึงมีการจดังานและจดั
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและผูป้กครอง  ตลอดจนชุมชน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีทางโรงเรียนได้
ด าเนินการข้ึน   เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศกัราช  2551  และสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดมี้
ทกัษะชีวติ  เทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีของสังคม  อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข   
 

วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม 
                   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศกัราช  2551   
 2.  เพื่อสร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์ดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 4.  เพื่อส่งเสริมงานวชิาการ  บูรณาการการเรียนรู้วนัส าคญัต่างๆ  เขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
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                  8  กลุ่มสาระ 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    -นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัในโรงเรียน  ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

พุทธศกัราช  2551   
 - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจประเพณี  วฒันธรรม  และวนัส าคญัต่างๆ  ของไทย 
 - นกัเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้วนัส าคญัต่าง ๆ  เขา้กบัการเรียนวชิาการในโรงเรียน 
 - ชุมชนมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 

 

สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนประถมนนทรี    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ/ 
กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

พ.
ค.6

4 

ม.ิ
ย.6

4 

ก.ค
.64

 

ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 

ต.
ค.6

4 

พ.
ย.6

4 
ธ.ค

.64
 

ม.
ค.6

5 
ก.พ

.65
 

ม.ี
ค.
 65

 

เม
.ย.

65
 

ขั้นเตรียมการ 
จดัประชุมคณะกรรมการ 

            -ฝ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัเรียน
นกัเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
- จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัโครงการ 
-วางแผนด าเนินการ 

            

ด าเนินงานตามโครงการ   

1.  วนัวสิาขบูชา 
 

            กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมฯ 

2. วนัส่ิงแวดลอ้มโลก 
 

            กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขฯ 
และวทิยฯ์ 
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งบประมาณโครงการ 
 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ สมาคม ฯ อ่ืนฯ รวม 

1.  วนัวสิาขบูชา 1,000 - - - 1,000 - 
2. วนัส่ิงแวดลอ้มโลก 500 - - - 500 - 
3. วนัไหวค้รู 2,000 - - - 2,000 - 
4. วนัอาสาฬหบูชา  และวนั
เขา้พรรษา 

1,000 - - - 1,000 - 

5. วนัแม่แห่งชาติ 2,000 - - - 2,000 - 
6. วนัลอยกระทง 1,000 - - - 1,000 - 
7.  วนัพอ่แห่งชาติ/วนัชาติไทย 2,000 - - - 2,000 - 
-จดัท าเอกสารประเมินผลและสรุป
โครงการ 

500 - - - 500 - 

รวม 10,000    10,000  

ขั้นตอนด าเนินการ/ 
กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่1 

พ.
ค.6

4 

ม.ิ
ย.6

4 

ก.ค
.64

 

ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 

ต.
ค.6

4 

พ.
ย.6

4 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.6

5 

ก.พ
.65

 

ม.ี
ค.
 65

 

เม
.ย.

65
 

3. วนัไหวค้รู 
 

            ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
และคณะครู 

4. วนัอาสาฬหบูชา   
     และวนัเขา้พรรษา 

            กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมและ
ภาษาไทย 

5. วนัแม่แห่งชาติ 
 

            ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

6. วนัลอยกระทง             กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมฯ  และ
ศิลปะ 

7. วนัพอ่แห่งชาติ/วนัชาติไทย              
ติดตามประเมินผล/สรุปผล
โครงการ 

            ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 - กลุ่มฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 - กลุ่มบริหารวชิาการ 
 - ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 - ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 
การติดตามประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมนิ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิ 
1. นกัเรียนร้อยละ 90  เขา้ร่วมกิจกรรม ตรวจสมุด/ใบงาน  การเขา้ร่วมกิจกรรม -สมุดการเขา้ร่วมกิจกรรม 

-ใบงานการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนรู้  และเขา้ใจประเพณี  และ
วฒันธรรมไทย 

-จากการตอบค าถาม 
-จากการท าแบบประเมินความเขา้ใจ
และความส าคญัของการจดักิจกรรม 

-การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
-แบบประเมินความเขา้ใจและ
ความส าคญัของการจดักิจกรรม 

3.  นกัเรียนร้อยละ  90  มีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ  ดนตรี   นาฏศิลป์ 

-จ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์   
-จากแบบประเมินและจากการสงัเกต
การแสดงออกถึงความสามารถทางดา้น
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ของเด็ก
นกัเรียน  ในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียน
ไดจ้ดัท าข้ึน 

-แบบประเมินความมีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ราย
ชั้นเรียน   
-การสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

4. ชุมชนร้อยละ  90  มีความพึงพอใจ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 

-จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญักบั
ทางโรงเรียนประถมนนทรี 

-แบบประเมินความพึงพอใจการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

5.  นกัเรียนร้อยละ  90  มีการพฒันา
คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

-จากการสงัเกตพฤติกรรม  การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

-แบบสงัเกตพฤติกรรม  การเขา้ร่วม 
กิจกรรม 

6. นกัเรียนสามารถบูรณาการความรู้
และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ  เขา้กบั
สาระการเรียนรู้ทั้ง   8   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได ้

-ตรวจสอบใบงาน 
-การอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบการอ่าน  คิดวเิคราะห์
และเขียน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนร้อยละ  90  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 2.  นกัเรียนร้อยละ  90  มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
 3.  นกัเรียนรู้  เขา้ใจความส าคญัของประเพณี  วฒันธรรมไทย  และวนัส าคญัต่าง ๆ  ของไทย 

4. ชุมชนร้อยละ  90  มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัส่งเสริมคุณธรรมและ 
     จริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  
5.  นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษา 

                   ขั้นพื้นฐาน    พุทธศกัราช  2551  
 6.  นกัเรียนสามารถบูรณาการความรู้และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ  เขา้กบัสาระการเรียนรู้ทั้ง   
                   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้
 
 

ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอ / ขออนุมติัโครงการ 
                                      (  นางสาววลัลภา  พลบันอ้ย) 
                 
 
 
     ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอ / ขออนุมติัโครงการ 
                                      (  นางสาวศุจีภรณ์    จนัขอนแก่น ) 
                 
 
 
     ลงช่ือ...............................................ผูใ้หค้วามเห็นชอบโครงการ 
                                                                        (  นางสาวทศันนนัท ์  เกล้ียงไธสง  ) 
                                     หวัหนา้งานบริหารวชิาการ 
 
 
     ลงช่ือ ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                                  (  นายชาตรี  นามคุณ  ) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ กจิกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนประถมนนทรี 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  4 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา     
    มาตรฐานท่ี  1  และ  3 
แผนงาน    งานบริหารทัว่ไป 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนประถมนนทรี 
ลกัษณะโครงการ        โครงการใหม่
................................................................................................................................................................. 

หลกัการและเหตุผล 
          กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริม ใหโ้รงเรียนสามารถใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งให้กบันกัเรียนไดถู้กตอ้ง โดยสามารถบูรณาการการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดห้ลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ นกัเรียนรู้จกัการรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์
เพื่อเป็นทุนด าเนินการ และเป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง   ซ่ึงเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจใหก้บั
นกัเรียนในเร่ืองความซ่ือสัตยต่์อตนเอง   มีนิสัยรักการท างาน   มีความรับผิดชอบร่วมกนั   การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั  นัน่คือการเกิดอุดมการณ์ใหก้บันกัเรียนซ่ึงจะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคต
และนกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริง  มีทกัษะในการประกอบอาชีพในสังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลง  ในยคุศตวรรษท่ี  21 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการสหกรณ์ สามารถน าความรู้
และ   ประสบการณ์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
           2. เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีการวางแผนในการใชจ่้าย และการลงทุน 
           3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยดัอดออม 
           4. เพื่อจดัหาสินคา้ราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์  และบริการนกัเรียนและผูป้กครอง 
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เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ 
           1. ครู  บุคลการทางการศึกษา  นกัเรียน  และผูป้กครอง เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน
มากกวา่ร้อยละ 70 
         ด้านคุณภาพ 
           1. ครู   บุคลการทางการศึกษา นกัเรียน และผูป้กครอง  มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการและการ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนประถมนนทรี 
 2. เม่ือส้ินปีการศึกษาสมาชิกมีเงินปันผลและเฉล่ียคืนทุกคน   ร้อยละ 100  
  

การด าเนินงาน 
กจิกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1.  น าเสนอโครงการ พฤษภาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง 
2. ประชุมครูและวางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม 2564 ครูทุกคน 

3. ครูจดัเตรียมเอกสาร พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสหกรณ์ 
4. ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม2564- 

มีนาคม 2565 
คณะกรรมการสหกรณ์ 

5.  นิเทศ ติดตาม มีนาคม 2565 ผูบ้ริหาร 
6.  ประเมินผล มีนาคม 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ 

7. สรุป รายงานผลโครงการ เมษายน 2565 นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง 
นางสาววลัลภา  พลบันอ้ย 

  
ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ 

พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
สถานทีด่ าเนินการ 

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนประถมนนทรี 
งบประมาณโครงการ          

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ อุดหนุน รายได้ เงินหุ้น
สหกรณ์ 

อ่ืนฯ รวม 

1. ค่าด าเนินการจดังาน  249,500 40,000  289,500  
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2. ค่าวสัดุ-อุปกรณ์   5,000   5,000  
3. ค่าพาหนะ  3,500   3,500  
4. ค่าเอกสาร  2,000   2,000  
รวม  300,000   300,000  

 การวดัและการประเมินผล 
 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ สอบถามความพึงพอใจ 

2. ความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ พฤติกรรมในการ
ร่วมกิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ผลก าไรจากการประกอบการ บนัทึกรายรับ
รายจ่าย 

บญัชีบนัทึกรายรับรายจ่าย 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
          นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของสหกรณ์  ใชส้หกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง 
รู้จกัพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดซ้ื้อสินคา้ท่ีถูกและคุณภาพดี 
  
  
  
       ลงช่ือ......................................ผูข้ออนุมติัโครงการ 
                     ( นางสาวเบญจมาศ  ตนัเท่ียง ) 
                       หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 

              ลงช่ือ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                             ( นายชาตรี   นามคุณ ) 
                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ   อาหารกลางวนันักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  
ผู้รับผดิชอบ                       นางสาวพนิดา   โสมวงค์ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ         งานบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      กลยทุธ์ท่ี 5  พฒันาประสิทธิภาพการบริการจดัการศึกษา ตามแนวทางการ 

กระจายอ านาจและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ลกัษณะโครงการ                  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ             เดือนพฤษภาคม  2564- เดือนมีนาคม  2565 

1. หลกัการและเหตุผล 
             อาหารและน ้ าด่ืมนับว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดบั
ปฐมวยั และระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโตท่ีมีความตอ้งการสารอาหารครบทุกหมู่ ท  าให้
นักเรียนมีสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด ถ้านักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ น ้ าด่ืมท่ีสะอาด สถานท่ี
ประกอบอาหาร สถานท่ีรับประทานอาหารมีบรรยากาศท่ีดี และสถานท่ีท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ท่ีถูก
สุขอนามัย จะท าให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนและการ
เจริญเติบโตของนกัเรียนต่อไป 
 
 2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีขอ้มูลจ านวนนกัเรียนดา้นภาวะโภชนาการและขอ้มูลการด าเนินงานโครงการ 
อาหารกลางวนั 

2.2  เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถจดัอาหารกลางวนัช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการยากจน 
และขาดแคลน ไดรั้บสารอาหารเพียงพอกบัความตอ้งการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต มีน ้าหนกัและ 
ส่วนสูงไดต้ามมาตรฐานของกระทรวงสาธารสุข 
                2.4  เพื่อใหน้กัเรียนไดน้ ้าด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขอนามยั  
                2.5  เพื่อใหน้กัเรียนมีสถานท่ีรับประทานอาหารและท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ท่ีสะอาด 
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3. เป้าหมาย 
               3.1  นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บประทานอาหารกลางวนัท่ีมีสารอาหาร
ครบหา้หมู่ ร้อยละ 100 
             3.2  สถานศึกษาจดับริการอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการใหก้บันกัเรียนร้อยละ 100 
            3.3 นกัเรียนมีน ้าหนกั และส่วนสูงไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
            3.4 นกัเรียนไดด่ื้มน ้าท่ีสะอาดและถูกสุขอนามยั 
            3.5 นกัเรียนมีสถานท่ีรับประทานอาหารและท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ท่ีสะอาด 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
5. งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งส้ิน   ๑,๓๔๐,๐๐๐บาท 
                                เงินงบประมาณ       ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
                                เงินนอกงบประมาณ            -           บาท   
                                เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั  
            จ  านวนนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 338 คน  
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

 
1. 
2. 
3. 

4.1 สนองวตัถุประสงค์ข้อ 2.1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรม 
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั 

 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
 

4. 4.2 สนองวตัถุประสงค์ข้อ 2.2 
นิเทศ ก ากบั ติดตามงานโครงการอาหารกลางวนั   
ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 
ตุลาคม 
มีนาคม 

 
5. 
 

4.3 สนองวตัถุประสงค์ข้อ 2.3 
จดัเก็บเอกสารงานราชการตามระบบ 

 
พฤษภาคม - มีนาคม 
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รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ 
รายละเอยีดกจิกรรมทีใ่ช้ 

งบประมาณ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
รวม 

หมาย
เหตุ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวสัดุ 

1. จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองบริโภค
เพื่อประกอบอาหาร
กลางวนัใหก้บันกัเรียน 200 
วนั  วนัละ 20 บาทต่อ
นกัเรียน ๑ คน จ านวน
นกัเรียน ๓๓๘ คน 

-นกัเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 1 –  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนั
ครบทุกคน 

- - ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐  

 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
              6.1 นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาไดรั้บประทานอาหารกลางวนัและน ้ าด่ืมท่ีมีคุณภาพ
สะอาดถูกสุขอนามยั 
              6.2 นกัเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวยั ตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 

7. การติดตามประเมินผล              
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือ 

ผลผลติ (Output) 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บบริการโครงการอาหารกลางวนั 
ผลลพัธ์ (Outcome) 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ 
ตามเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 
ตรวจสอบ 

ตามแบบส ารวจ 
ตรวจสอบ 

ตามแบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 

                                                     
             

     
 
 
 
 

..........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายชาตรี   นามคุณ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

 

..........................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวพนิดา    โสมวงค)์ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ   SPT Sports Chanbara (Samurai Sport) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง                            
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 

1. หลกัการและเหตุผล 

           สปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara) เป็นกีฬาฟันดาบชนิดหน่ึง มีตน้ก าเนิดอยู่ท่ีญ่ีปุ่น ดินแดนอาทิตย์
อุทยั เดิมมีช่ือเรียกว่า ซามูไรสปอร์ต (Samurai Sport) มีการจดัการแข่งขนั การสอบวดัระดบัชาติ ท่ีสามารถ
น าไปแข่งขนัในระดบันานาชาติได ้และในประเทศไทยก็สนบัสนุนการคดัเลือกนกัดาบไปแข่งในนามทีมชาติ
ไทย ลกัษณะทัว่ไปของของกีฬาชนิดน้ีคือ เป็นศิลปะการป้องกนัตวัท่ีค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
อุปกรณ์ท่ีใช้มีความอ่อนนุ่ม และทนทาน ท าให้ผูเ้ล่นท่ีต่อสู้กนัไม่เกิดการบาดเจ็บ มีการนับแตม้เป็นการให้
คะแนน และเป็นกีฬาท่ีสอนเร่ือง “น ้ าใจนกักีฬา”รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั เป็นอยา่งดี ส านกังานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ าเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการพฒันาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นท่ียอมรับของสังคม  ว่า
โรงเรียนสามารถผลิตผูจ้บการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  
ตลอดจนถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตร 
           ดังนั้ น โรงเรียนประถมนนทรีจึงจดัโครงการ สปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara) ข้ึน โดยคดัเลือก
ผูเ้รียนในระดับชั้ นประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความเหมาะสมทางด้านร่างกาย มีความตั้ งใจ และมีความ
พยายาม เพื่อซักซ้อมให้เกิดทกัษะทางดา้นกีฬาฟันดาบ มีสมาธิ และมีน ้ าใจนกักีฬามากข้ึน มีการส่งผูเ้รียนท่ี
สมคัรเป็นนักกีฬาฟันดาบเข้าแข่งขนัในสถานท่ีต่างๆเพื่อเสริมสร้างทกัษะ ประสบการณ์ให้มากข้ึน ทั้งน้ี 
โรงเรียนประถมนนทรี ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งทางดา้นอุปกรณ์กีฬาท่ีตอ้งใชฝึ้กซ้อม และเทคนิคค าสอนต่างๆ
จากผูมี้ความรู้เฉพาะในกีฬาสปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara) เป็นอยา่งดี  

2. วตัถุประสงค์โครงการ 
                   2.1 เพื่อจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพทางดา้นการกีฬา  ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และ 

ห่างไกลยาเสพติด   
2.2 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ใหรู้้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพฒันาตนเอง

ต่อไป 
 
   
 

209



3. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ       
เป้าหมาย 

   3.1 ผลผลติ  (Output) 
                     1.   จดักิจกรรมแข่งขนัสปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara)  ในช่วงกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน 
                     2.   ผูเ้รียน  นกักีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั   
                     3.   ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะทางดา้นการกีฬาสปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara) ท่ีสูงข้ึน 
               
   3.2  ผลลพัธ์  (Outcomes)  
                     1.   มีการจดัการแข่งขนัสปอร์ตจมับาระ (Sports Chanbara) ในช่วงกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน      
                           โดยมีผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
                     2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียน  นกักีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั มีน ้าใจ 
                          ของการเป็นนกักีฬา 
                       3.  สามารถพฒันาผูเ้รียน นกักีฬาใหเ้ขา้ร่วมแข่งระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
       4. แนวทางด าเนินงาน   
     

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ก.ค.2564 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ก.ค. 2564 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3 ด าเนินงานตามโครงการ   

 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบติังาน ก.ค. 2564 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 3.2 จดัซ้ือวสัดุในโครงการ 
 

ก.ค. – ก.ย. 2564 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน ต.ค.2564 – เม.ย. 2565 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4 ประเมินผล เม.ย. 2565 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5 สรุป รายงานผล เม.ย. 2565 คณะครูท่ีรับผิดชอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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          5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                          กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 
          6. งบประมาณ 
                          10,000 บาท 
          7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ      

                 7.1   นกัเรียน ต่ืนตวัในการเล่นกีฬาและรักการออกก าลงักายมากข้ึน 
                 7.2   นกัเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขนัและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิง่ข้ึน 
                 7.3   นกัเรียน มีการพฒันาการเล่นกีฬาทั้งในดา้นทกัษะ เทคนิค การเล่น รู้ระเบียบ กฎ กติกา 
    การแข่งขนัมากข้ึน 
                 7.4   ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดลดลง 
                 7.5   นกัเรียน รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ส่งผลใหมี้ 
                        สุขภาพพลานามยัและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 

             8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี วธีิวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั 
1.นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ การสังเกต แบบสังเกต 
2.นกัเรียนมีสุขภาพ พลานามยัท่ีดีรักการออกก าลงักาย         
โดยการเล่นกีฬา 

การสังเกต แบบสังเกต 

3.นกัเรียนมีพื้นฐานการเล่นกีฬา มาตรฐานการเล่นกีฬาใน
ทอ้งถ่ินสูงข้ึนและรู้จกั กฎ  กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

การสังเกต แบบสังเกต 

4.นกัเรียนรู้รักสามคัคี รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั และสามารถด ารงชีวติ
อยู ่ ร่วมกนัในสังคม  อยา่งมีความสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 

         
     
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ  ............................................................... 
(นายชาตรี          นามคุณ) 

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงช่ือ  ............................................................... 
(นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์) 

ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
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โครงการ  อาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานอนามยัโรงเรียนประถมนนทรี 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
หลกัการและเหตุผล 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเม่ือปีงบประมาณ 2535 เพื่อ
แกปั้ญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ดว้ยเห็นวา่ เด็กควรจะไดด่ื้มนมซ่ึงเป็น อาหาร
ธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อนัจะส่งผลใหพ้ฒันาการดา้นต่าง ๆของ เด็ก
เป็นไปอยา่งเตม็ศกัยภาพ ประกอบกบัระยะเวลาดงักล่าว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ให้
สามารถขายน ้านมดิบได ้และเป็นการส่งเสริมการใชผ้ลผลิตภายในประเทศ จึงไดมี้การส่งเสริมและ 
สนบัสนุนใหเ้ด็กนกัเรียนไดด่ื้มนมอยา่งจริงจงั 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาร่างกายของนกัเรียนใหมี้สุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงและมีน ้าหนกั ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อเป็นการปลูกฝังการด่ืมนมในเด็กและเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพฒันาร่างกายและ
สติปัญญา 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  นกัเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 352 คน  

เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดมี้พฒันาร่างกายของนกัเรียนใหมี้สุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง

และมีน ้าหนกั ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวง สาธารณสุขและไดด่ื้มนมท่ีสะอาด 
สถานทีด่ าเนินการ 

โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
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ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ  
โรงเรียนประถมนนทรี ก าหนดจดักิจกรรมในระหวา่งเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนประถมนนทรีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  มีขั้นตอนและ
วธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เสนอโครงการ  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
3. ประชุมวางแผน  
4. สถานศึกษาจดัซ้ือจดัจา้งตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ินทั้งประเภท ชนิดของนมโดยค านึงถึง หลกั

ใหน้กัเรียนไดด่ื้มนมท่ีมีคุณภาพทางโภชนาการสูงท่ีสุด  
5. การจดัส่งนม สถานศึกษาควรควบคุมดูแลเก็บรักษาท่ีเหมาะสมตามชนิดของนม 
6. สถานศึกษาควบคุมดูแลการบริโภค ให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดด่ื้มนมท่ีมีคุณภาพครบทุกคน 
 7. ควรติดตามประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  60,000 บาท โดยใชเ้งินงบประมาณจาก

หมวดเงินรายจ่าย ดงัน้ี  
1. เงินอุดหนุนรายหวั      60,000     บาท  
2. เงินสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายจดัการศึกษา       -   บาท  
3. เงินรายไดส้ถานศึกษา         -    บาท 

การวดัผลและการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล วธีิการประเมินผล 
1. นกัเรียนไดด่ื้มนมท่ีสะอาดถูก
หลกัอนามยั 

แบบสอบถาม การสอบถาม 

2. นกัเรียนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง มี
พฒันาการ ทางดา้นร่างกายสูงข้ึน 

แบบรายงาน การรายงานพฒันาการ ดา้น
ร่างกายน ้าหนกั-ส่วนสูง 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์  
2. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกด่ืมนมท่ีช่วยพฒันาร่างกายใหเ้จริญเติบโต

ไดส้มวยั  
 
 
 

                                                                               ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 ( นางสาวพนิดา  โสมวงศ ์) 

 
 

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

                                                                  ( นายชาตรี  นามคุณ ) 
                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อพัสดุเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                            
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 256๔ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

           การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารบุคคล การบริหารวิชาการ การบริหาร
นักเรียน และการบริหารจัดการสถานที่นั้น วัสดุอุปกรณ์ เป็นส่วนส าคัญที่จะต้องมีการจัดหาเพ่ือเป็นองค์ประกอบ
ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ในทางการบริหารนั้นหากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์   
           ดังนั้น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้
เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท าสื่อการเรียนการสอน ทางโรงเรียนประถมนนทรีจึงได้
จัดท าโครงการจัดซื้อพัสดุเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) พัสดุส าหรับชั้นเรียน เช่น กระดาษสีตกแต่งห้องเรียน ปากกาเคมี แปรงลบกระดาน ไม้กวาด 
ไม้ถูพื้น ถังขยะ เป็นต้น  

2) พัสดุส านักงานธุรการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ แฟ้มสันกว้างส าหรับใส่
เอกสาร ซองเอกสาร ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น 

3) พัสดุท าความสะอาดอาคารสถานที่ เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ผงซักฟอก ถุงด า ไม้ดัน
น้ า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้ถูพ้ืน ผ้าเช็ดโต๊ะ ผงโซดาไฟ เป็นต้น 

เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
                   2.1 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 
                   2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้งาน 
                   2.3 เพ่ือให้แม่บ้ านมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท าความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน ให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อนักเรียน 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ       
เป้าหมาย 

                  3.1 ผลผลิต  (Output) 
                     1.   โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งาน 
                     2.   ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
                     3.   ร้อยละ 100 ของแม่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน 
               3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
                     1.   การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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                     2.   ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 
                       3.  แม่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม
ต่อนักเรียน 
 
       4. แนวทางด าเนินงาน   
     
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 

 ก.ค.2564 คณะครูที่รับผิดชอบ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
- พัสดุส าหรับชั้น

เรียน 
- พัสดุส านักงาน

ธุรการ 
- พัสดุท าความ

สะอาดอาคาร
สถานที่ 

 
- 50,000 บาท 

 

- 40,000 บาท 
 

- 35,000 บาท 
 

  

 2.1 ส ารวจความต้องการ
วัสดุอุปกรณ์ 

 ก.ค. 2564,พ.ย.2564 หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

 2.2 จัดท าข้อมูลในการ
จัดซื้ออุปกรณ ์

 ก.ค. 2564,พ.ย.2564 หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

 2.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ต าม ค ว าม ต้ อ งก ารที่
ส ารวจ 
 

 ก.ค.2564,พ.ย.2564 หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

4 ก ากับ ติดตาม  ก.ค.2564,พ.ย.2564 หัวหน้าพัสดุ  

5 สรุป รายงานผล  เม.ย. 2565 หัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

        
          5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                         กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 
          6. งบประมาณ 
                          125,000 บาท 
       
 
    7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                        7.1   การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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                 7.2   ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 
                 7.3   แม่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 
           
           8. การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
ผลผลิต  (Output) 
 1.   โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบ
ตามความต้องการการใช้งาน 
 2.   ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ใช้จัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 
 3.   ร้อยละ 100 ของแม่บ้านมี
วัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด
บริเวณต่างๆของโรงเรียน 
 

 
ตรวจสอบจากการจัดซื้อ  

และ 
 ส ารวจความพึงพอใจของครูและ

บุคลากร 

 
เอกสารประกอบการจัดซื้อ 

และ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes)  
1.   การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
2.   ครูมี สื่ อการเรียนการสอน 
สามารถจัดการเรียนการสอน หรือ
จัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 
3.  แม่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดบริ เวณ ต่ างๆของ
โรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อ
นักเรียน 
 

 
 

สอบถามความพึงพอใจ 
และ 

สังเกตการสอน 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
และ 

แบบบันทึกการนิเทศ 

              
  
 

 
 

 
 
  
 

                ผู้เสนอโครงการ 
ลงชื่อ  ......................................................... 
            (นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์) 

ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายชาตรี  นามคุณ) 
                                                                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

 

217



 

ช่ือโครงการ  ควบคุมดูแลการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

แผนงาน  งานบริหารงบประมาณ 

ลกัษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง  

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

สอดคล้องกบันโยบาย - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

   ด้านที ่6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

  ข้อที ่  2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมนนทรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนกัเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนจะตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อ
ส่งเสริม  สนบัสนุนใหก้ระบวนการจดัการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนดีข้ึน  ดงันั้น
โรงเรียนประถมนนทรีจึงไดจ้ดัท าโครงการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์โดย
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหวัของผูเ้รียน 
วตัถุประสงค์   
 1. เพื่อควบคุมและด าเนินการใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและ
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียนกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่
ผูเ้รียนยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการบริการจดัการศึกษา 
 3. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตาม 
        ระเบียบการของทางราชการ 
เป้าหมาย/ผลลพัธ์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จดัสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการ

อินเตอร์เน็ตและค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
2. นกัเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้สาธารณูปโภคอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  การใชจ่้ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
กจิกรรม/วธีิการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเพื่อวางแผนจดัท าโครงการ  
- ประสานผูรั้บผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนรับทราบก าหนดแผนงาน 
- มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานจดัท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมติั 
- ออกค าสั่ง/มอบหมายงานรับผดิชอบแต่ละฝ่ายด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
 -   จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งแบ่งหนา้ท่ีปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายแต่ละ

ฝ่ายเพื่อ  พิจารณาจดัสรรหาค่าสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจดัการพฒันาการศึกษาภายใน
โรงเรียน    ไดแ้ก่ 

  1. ค่าไฟฟ้า 
  2. ค่าน ้าประปา 
  3.  ค่าโทรศพัท ์
  4. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์

 -  ส ารวจค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
และค่า     น ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียน 

 -  ประมาณการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคท่ีจะใชใ้นปีการศึกษา 2563 
                -  ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจง้หน้ีของแต่ละเดือน 

ขั้นก ากบัติดตามผล (C)  
- ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร  ผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งก ากบัดูแลพร้อมทั้งแกปั้ญหาเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามแผนวานท่ีก าหนดจนส้ินสุดโครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 

   - ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
-  จดัท าเพื่อเสนอต่อคณะผูบ้ริหาร    
-  น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผูบ้ริหารรับทราบ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีการศึกษา 2564 
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สถานทีด่ าเนินการ 
 -  โรงเรียนประถมนนทรี 
หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 -  ฝ่ายบริหารการเงินโรงเรียนประถมนนทรี 
 
งบประมาณด าเนินการ    
ที่ รายการ แหล่งทีม่าของงบประมาณ  รวม 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค 
1 ค่าน ้าประปา - 140,000 - 140,000 
2 ค่าไฟฟ้า - 378,000 - 378,000 
3 ค่าอินเตอร์เน็ต - 25,200 - 25,200 
4 ค่าโทรศพัท ์ - 1,800 - 1,800 
5 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ - 5,000 - 5,000 

รวม  (หา้แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 550,000 
* หมายเหตุ  รายจ่ายทุกรายการสามารถถัว่เฉล่ียกนัได ้
การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการ/เคร่ืองมือ ข้อมูลทีต้่องการ 
1. ร้อยละ 90  ของนกัเรียน  ครู  และ
บุคลากรเห็นความส าคญัและตระหนกัถึง
คุณค่าในการใชส้าธารณูปโภคอยา่ง
ประหยดั   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90   

2.  โรงเรียนมีการใชส้าธารณูปโภคอยา่ง
เพียงพอส าหรับการบริหารจดัการพฒันา
การศึกษาภายในโรงเรียน         

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

 นกัเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
การใชส้าธารณูปโภค ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

3. ร้อยละ 90  ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90 
 

 
 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.   โรงเรียนมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคอยา่งเป็นระบบ 
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2.   สถานศึกษามีการพฒันาใหเ้ป็นฐานการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นวทิยบริการและสาธารณูปโภค 
      ท่ีเพียงพอต่อการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน 

 3.  มีการบริหารจดัการดา้นสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามระเบียบการ
ของทางราชการ 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ……………………………….ผูเ้สนอโครงการ 
                                                          (นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง) 
                                                          ครูโรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
                                     ลงช่ือ……………………………….ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                     ( นายชาตรี  นามคุณ ) 
                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ(Zero  Waste  School ) 
กลุ่มงาน   บริหารทัว่ไป 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนประถมนนทรี  สพป.กทม.  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณวษิา   กูลแดง 
สนองกลยทุธ์ สพฐ.ท่ี 1 ขอ้ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 1,3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2564 
........................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

                กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท า
โครงการ 

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ข้ึน   โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุน   การสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา ท่ีด าเนินกิจกรรม ลด คดัแยก และน ากลบัขยะมาใชป้ระโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อ
ส่งไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง ปลูกฝังจิตส านึก การลดคดัแยกขยะ และน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  ใน
สถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการจดัการ   
ขยะภายในสถานศึกษา  
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอยา่งแทจ้ริง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผา้เศษอาหารเศษ
สินคา้ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตวเ์ถา้หรือซากสัตวร์วมถึงส่ิงอ่ืนส่ิงใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาดท่ี
เล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ 

องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไวว้่าคือ
ส่ิงของจากบา้นเรือนท่ีประชาชนไม่ตอ้งการแลว้มีผูน้ าไปใช้ประโยชน์จนสุดทา้ยไม่มีผูน้  าไปใชป้ระโยชน์
ไดแ้ลว้และถูกทิ้งให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปก าจดัจดัเก็บและขนส่งนัน่หมายความวา่ส่ิงของท่ีเรา
ทิ้งจากท่ีบา้นถา้ยงัมีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อไดส่ิ้งนั้นก็จะยงัไม่ใช่ขยะจากความหมายดงักล่าวได้รับการ
ตอกย  ้าดว้ยแนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะดงัเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใชท้รัพยากร
อยา่งพอดีเห็นคุณค่าบวกกบัการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นกบัวสัดุเหลือใชท่ี้มีรอบบา้นเป็นแนวทางหน่ึงในการ
แกปั้ญหาขยะ 

นอกจากน้ีส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก 
และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและ
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สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั  จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรงเรียนให้จดักิจกรรมรณรงคก์ารคดั
แยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาดว้ย 

โรงเรียนประถมนนทรี จึงด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ    Zero Waste School ข้ึน       เพื่อเป็น
การกระตุน้ และส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี มีความรู้ความ

เขา้ใจ 
แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม ่

2.2  เพื่อใหค้รู นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี สามารถท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
ในการจดัการขยะอยา่งถูกวธีิ 

2.3 เพื่อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนและ 
บุคลากรโรงเรียนประถมนนทรีในการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
       ครู นกัเรียน และบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี ร้อยละ 100 เขา้ร่วม  โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
       ครู นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี  สามารถคดัแยกขยะ น าขยะ   กลบัไปใช้
ประโยชน์ใหม่    ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง   และมีระบบการจดัการขยะอยา่งถูกวิธี 
 

4.  ขั้นตอนและการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

4.1.1 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการท างาน 
4.1.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ 

4.2 ขั้นตอนด าเนินงาน 
4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
4.2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกนัวางแผน 
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และแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
4.2.3 ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 

- กิจกรรมเติมความรู้ สู่การจดัการขยะ ( จดัท าป้ายรณรงค ์  ใหค้วามรู้หนา้เสาธง 
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน) 
- กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้
- กิจกรรมคดัแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย ์กินอาหารใหห้มดไม่เหลือเศษอาหาร 
- กิจกรรมน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ นอ้มน าหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ กระดาษรีไซเคิล 
ประกวด ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัดุเหลือใช)้ 
- กิจกรรมธนาคารขยะ (คดัแยกขยะแลว้มาชัง่น ้าหนกั จดบนัทึกรวบรวมเก็บไวท่ี้ 
 ธนาคารขยะ เพื่อใหเ้ทศบาลมารับซ้ือต่อไป) 
- การจดัหาชุดถงัแยกขยะแต่ละประเภท 
- กิจกรรมชุมชนลดขยะ 

 4.3 ขั้นสรุปและรายงาน 
4.3.1 จดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจดักิจกรรม 
4.3.2 สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 

5. งบประมาณ 
กิจกรรม แหล่งท่ีมาของงบประมาณ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 
1. ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงสถานท่ีรองรับขยะ - - 2,500 2,500  
2.จดัซ้ือถงัขยะแยกประเภท 4,000 - - 4,000  
3.ป้ายประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์หค้วามรู้ - - 2,000 2,000  
4.รางวลักิจกรรมต่างๆ - - 1,500 1,500  

รวม (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 10,000  
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6. การวดัและการประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
วธีิการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
1.  บุคลากรและนกัเรียนทุกคนมีความตระหนกัในเร่ืองขยะสามารถแยก
ขยะมูลฝอยได ้
2.  มีอุปกรณ์และสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพียงพอ 
3.  ปริมาณขยะลดลง 
เชิงคุณภาพ 
1.  นกัเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ของการลดการคดัแยกขยะและการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่และ
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัรวมทั้งใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน 

 
- สังเกต 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 
 
การติดตาม 

 
- แบบสังเกต 
- ภาพถ่าย 
- แบบบนัทึก 
 
-แบบรายงาน
โครงการ 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ครู นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการลดลงของ
ปริมาณขยะ การแยกขยะ การจดัการขยะท่ีถูกวธีิ 

 

 2. ครู นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี ตระหนกัถึงความส าคญัของการของการลดการ
คดั 

แยกขยะและการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่และน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัรวมทั้งใหค้วาม
ร่วมมือ 

ในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน  สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

          ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางสาววรรณวษิา   กูลแดง) 
ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 
ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         ( นายชาตรี   นามคุณ ) 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ชื่อโครงการ   โครงการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรี 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   กลยุทธ์ที่   5 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน/งบประมาณ      บริหารทั่วไป   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนประถมนนทรี 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง   
ลักษณะโครงการ      (      )   ใหม ่   (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล

ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน   องค์กรปกครองท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  และ สถาบันสังคมอ่ืน   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการอบรม  มีการแสวงหาความรู้   ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ   เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พัฒนาระหว่างชุมชน    
 โรงเรียนประถมนนทีได้ตระหนักเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการสัมพันธ์นี้
ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

 2.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
          2.3   เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
                    1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 2. ประชุมผู้น าชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
                     3..ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นท่ี  เช่น งานท าบุญประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
                        ร้อยละ 100 
                    4.ร่วมงานกิจกรรมกับชุมชน  ร้อยละ ๙๐ 
                     5. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หรือช่วยเหลือในโอกาสที่ได้รับร้องขอความร่วมมือ ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน/ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา        
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4. วิธีการด าเนินงาน 
  
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน  พ.ค. 64 ผู้อ านวยการ 
2 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ พ.ค. 64 ครูฉันทนา 
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  มอบหมาย  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ค. 64 ผู้อ านวยการ 
4 ด าเนินการตามโครงการ พ.ค. 64 –

เม.ย. 65 
ครูภัทรพร 

ครูธีวาวรรณ 
5 ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 
พ.ค. 64 –
เม.ย. 65 

ผู้อ านวยการ 

6 สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ  ตามล าดับ เม.ย. 65 ครูภัทรพร 
ครูธีวาวรรณ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานการ  

ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนประถมนนทรี  

 
6.  งบประมาณการด าเนินการ 
         1. งบประมาณจ านวน  20,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
         2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
               เงินรายได้สถานศึกษา           จ านวน   20,000   บาท   
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน - - 2,000    2,000    
2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- - 5,000 5,000 

3 ประชุมผู้น าชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   5,000 5,000 
4 กิจกรรมร่วมกับชุมชน   8,000 8,000 
  รวม - - 20,000 20,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละท่ีโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
 

1. สังเกต 
2.สอบถาม 
3.สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนเกิดรักความเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
 2. ชุมชนกับสถานศึกษาท างานร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา 
 3. ชุมชนและสถานศึกษาร่วมกันบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

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

                   (นางสาวภัทรพร  ภูบญุทอง) 
                          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 
 
 

(ลงชื่อ)  .....................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายชาตรี   นามคุณ ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมการพฒันาวนิยัและการปกครองนกัเรียน  

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูเ้รียน 

สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  
สามารถด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข                  
แผนงาน  :    ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  งาน กิจการนกัเรียน 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นายอุทิศ  หมายมัน่         
______________________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตุผล 
  
  หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลกยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตนคติ โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ  งานสร้างเสริมระเบียบวินัย เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนในดา้นวินัย  ใน
กรณี ท่ีมีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานระเบียบวินัย จึงได้ด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กบันกัเรียนดงักล่าว เขา้ร่วมกิจกรรม ดว้ยความคาดหวงัท่ีจะให้นกัเรียนรู้จกัตนเอง 
และพฒันาตน ใหมี้คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
 ดงันั้นโรงเรียนประถมนนทรีจึงไดจ้ดักิจกรรมระเบียบดี มีวนิยั ในสถานศึกษา  เพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถทางดา้นกิจกรรม ระเบียบวินยั   และยงัปฏิบติัตนตามมารยาทไทยไดถู้กตอ้ง  สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียน โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั ของโรงเรียน  

 2. เพื่อปลูกฝังส่งเสริมเร่ืองคุณธรรม – จริยธรรม  ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้
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เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

           1. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั      

             ของโรงเรียน 

           2. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  มีคุณธรรม – จริยธรรม และผา่น 

     คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    

       เชิงคุณภาพ 
           1. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

           2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึง 

      ประสงค ์
 3. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู  ผูเ้รียนและผูป้กครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

     ดา้นระเบียบวินยัของโรงเรียน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน/กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
 
 

   
 
 

-ประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

พ.ค. 2564  
 
 

ผูบ้ริหารและฝ่าย
กิจการนกัเรียน 

 

2. ขั้นด าเนินงาน 
-ประชุมผูป้กครอง 
-ประชุมนกัเรียนในเร่ืองการเคารพกฎระเบียบ
วนิยัของโรงเรียน 
กจิกรรมระเบียบดี มีวนัิย   
-กิจกรรมการมาเรียนใหต้รงเวลา 
-กิจกรรมระเบียบวนิยัการเดินแถวเขา้ห้องเรียน 
เขา้แถว เคารพธงชาติ เขา้แถวรับอาหาร 
-กิจกรรมจริยธรรมน าวนิยัในตนเอง 
-ระเบียบวนิยัในการทิ้งขยะใหเ้ป็นท่ี 
        

ปีการศึกษา 
2564 

 นายอุทิศ หมายมัน่ 
และครูทุกคน 
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ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน/กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

3. นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล ( Check)    
 
 

-นิเทศ ติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียน ถา้พบ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ในเบ้ืองตน้ครูประจ า
ชั้นและครูประจ ารายวชิาช่วยกนัแกไ้ขปัญหา แต่
ถา้พฤติกรรมค่อนขา้งรุนแรงจะเขา้ระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนยงัฝ่ายปกครอง ซ่ึงจะมีกิจกรรม
ส่งเสริมระเบียบวนิยัของผูเ้รียนตามความ
เหมาะสม 
-ประเมินผลการด าเนินงาน งานวนิยัและปกครอง
โดยครูประจ าชั้น และครูประจ ารายวชิา 
 
 

ปีการศึกษา 
2564 

 

 
 
 

ครูอุทิศ  หมายมัน่ 
 
 

4. ข้ันสรุปผล ปรับปรับและพฒันา (Act) 
-สรุปผลการด าเนินงาน   
-รายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชุม 
-คณะครูร่วมกนัปรับปรุงโครงการเพื่อพฒันางาน
ในปีการศึกษาต่อไป 

เม.ย. 2565  ครูอุทิศ  หมายมัน่ 
และครูทุกคน 

ระยะเวลาด าเนินการ   

 พฤษภาคม  2564  – เมษายน  2565  

สถานทีด่ าเนินงาน    

 โรงเรียนประถมนนทรี   

งบประมาณ   

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคฯ อ่ืนฯ รวม 

จดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง - - - 1,000 1,000  
ด าเนินงานดา้นกิจกรรม 2,500   500 3,000  
ด าเนินงานดา้นระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

500   500 1,000  

ก ากบัติดตามแผนปฏิบติัการ - - - - -  
รวม 3,000 - - 2,000 5,000  
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หน่วยงาน/ผู้เกีย่วข้อง 

 1. ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. นกัเรียน 

 3. ผูป้กครองนกัเรียน 

 4. ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืนๆ   

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 1-6 ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั 

และผา่นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

           

 

 

 

ร้อยละ100 ของผูเ้รียน ท่ีมี

ระเบียบวนิยัและผา่นตวัช้ีวดั

คุณลกัษะอนัพึงประสงค ์

 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

-แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 

2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-6 มีคุณธรรม – จริยธรรม      

 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1-6 มีคุณธรรม – จริยธรรม         

-สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

-แบบประเมิน
พฤติกรรมระเบียบ
วนิยั 
 
 
 

3. ความพึงพอใจในงานการ

ปกครองและงานระเบียบวนิยัของ

โรงเรียน 

ระดบัความพึงพอใจของ

ผูป้กครอง ครู นกัเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ในงานการปกครองและงาน

ระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

-ส ารวจความพึงพอใจ -แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1.  ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์บรรลุผลตาม 

      วตัถุประสงคข์องโครงการ          

 2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม – จริยธรรม มากข้ึน 

          3.  ผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้

 4. นกัเรียนด าเนินชีวติในโรงเรียนอยา่งปลอดภยัและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 5. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในสถานศึกษา 
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   (ลงช่ือ) .....................................ผูเ้สนอโครงการ 

                         ( นายอุทิศ  หมายมัน่ ) 
                                ต  าแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

                                                    
 
 
 
                                          (ลงช่ือ)  .....................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                    ( นายชาตรี   นามคุณ ) 
                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรม  โครงการพฒันาระบบการบริหารงานการเงิน  งบประมาณและสินทรัพย ์
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของ 
                                                                                               ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สอดคล้องกบักลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ท่ี 4  พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ   บริหารการเงิน 
ลกัษณะโครงการ      (      )   ใหม่    (  ) ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีการศึกษา  2564 

1. หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี  มีการบริหารจดัการโดยใชส้ถานศึกษาเป็น
ฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบดว้ยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  และ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561  เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  สนองนโยบายการจดัการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียนนั้น  มีกลุ่มงานงบประมาณ      เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ี
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ภารกิจหลกัของโรงเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค ์ ตลอดจน  การบริหารจดัการงบประมาณซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเคร่ืองมือในการ     ช่วยขบัเคล่ือนใหง้าน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน  สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผล  อนัจะส่งผลให้มาตรฐานดา้นผูเ้รียน  ครู  ผูบ้ริหาร  และการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตาม
มาตรฐานการจดัการศึกษา  ดงันั้น  เพื่อให้การบริหารจดัการงบประมาณ  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ ถูกตอ้งตาม
ระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถ  ตรวจสอบได ้ กลุ่มงานงบประมาณจึงไดจ้ดัท าโครงการการ
พฒันาระบบบริหารงานงบประมาณ  ข้ึน    

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและภารกิจของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2. เพื่อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริการและประสานงานและการจดัระบบการบริการท่ีดี 
 3. เพื่อพฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส   
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ผูบ้ริหาร  คุณครู  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ ในการบริหารงานงบประมาณอยา่งโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ ร้อยละ  100 

   2.  ผูบ้ริหาร  คุณครู  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการจดัระบบงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ  
ร้อยละ  100 
   3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบงานงบประมาณภายใน  

ด้านคุณภาพ.  
    ระบบงานส านกังานฝ่ายบริหารงบประมาณไดรั้บการพฒันา มีการวางระบบ จดัรูปแบบการท างาน
อยา่งชดัเจนโดยมุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมัน่ในการบริการ
และมีระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ในระดบัดีข้ึนไป 
   
4.  สถานทีด่ าเนินการ 
 ฝ่ายบริหารการเงิน โรงเรียนประถมนนทรี 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา  2564 
6.  วธีิด าเนินการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64 ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

เม
.ย.
 64

 
พ.
ค.
 64

 
มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.64

 
ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 
ต.
ค.

64
 

พ.
ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.
 65

 
ก.พ

. 6
5 

มี.
ค.
 65

 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
และจดัสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
- ประชุมวางแผนการปฏิบติังาน 
- มอบหมายการปฏิบติังาน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

หัวหน้ากลุ่ม
งานการเงิน 
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ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64 ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

เม
.ย.
 64

 
พ.
ค.
 64

 
มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.64

 
ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 
ต.
ค.

64
 

พ.
ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.
 65

 
ก.พ

. 6
5 

มี.
ค.
 65

 

2. ขั้นด าเนินการ (กจิกรรม) 
2.1 พฒันาระบบงานนโยบายและ
แผน 

  
 
 

           

 

- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
- ก ากบัติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบติั
การ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- รายงานการประเมินโครงการการ
ใชจ่้ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
- รายงานการค านวณตน้ทุนผลผลิต   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

- ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนปฏิบติัการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
- จดัท าแผนปฏิบติัการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
- จดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64 ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

เม
.ย.
 64

 
พ.
ค.
 64

 
มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.64

 
ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 
ต.
ค.

64
 

พ.
ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.
 65

 
ก.พ

. 6
5 

มี.
ค.
 65

 

2.2 พฒันาการบริหารพสัดุและ
สินทรัพย์  
- ศึกษาขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ส านกังาน 
-จดัท าบญัชี ยมื – คืน พสัดุ  และมี
การเบิกจ่ายเป็นไตรมาส 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.3 พฒันางานการบริหารการเงิน
และบัญชี 
- ศึกษาขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จดัซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ส านกังาน 
- การจดัท าบญัชีเงินสดรายงาน
ประจ าวนัและรายงานตน้สังกดัทุก
เดือน 
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ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64 ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

เม
.ย.
 64

 
พ.
ค.
 64

 
มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.64

 
ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 
ต.
ค.

64
 

พ.
ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.
 65

 
ก.พ

. 6
5 

มี.
ค.
 65

 

2.4 พฒันางานบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานเก่ียวกบั 
1.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.  ปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน 
3.  ทุนการศึกษา 
- นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.5 พฒันาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงบประมาณ 
- จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ส านกังาน 
- จดัท าสารสนเทศกลุ่มงานการเงิน 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2.6 พฒันาระบบบริหารงาน
งบประมาณ 
- ส ารวจสภาพ/ปัญหา 
- จดัล าดบัความส าคญัและน าเสนอ
ขอ้มูล 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานตามแผน 
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ขั้นตอนด าเนินการ /  กจิกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที ่ 1 / 64 ภาคเรียนที ่ 2 / 64 

เม
.ย.
 64

 
พ.
ค.
 64

 
มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.64

 
ส.
ค.

64
 

ก.ย
.64

 
ต.
ค.

64
 

พ.
ย. 
64

 
ธ.ค

. 6
4 

ม.
ค.
 65

 
ก.พ

. 6
5 

มี.
ค.
 65

 

2.7 ตรวจสอบ ติดตาม การเงินและ
บัญชีภายในสถานศึกษา 
- ศึกษาขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ตรวจสอบการเงินและบญัชี 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2.8  นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การ
บริหารการเงิน 
- ประชุมปฏิบติัการนิเทศ  ก ากบั  
ติดตามงานการใชง้บประมาณ 
- ประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน 
- แต่ละกิจกรรมประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. ขั้นประเมินผล               
- ก ากบัดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
- รับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน/พฒันางานต่อไป 

             
 
 
 

 

 
 
 

239



 

7. งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคฯ อ่ืนฯ รวม 

จดัประชุมผูป้กครอง  2,500 - - 2,000 4,500  
ก ากบัติดตามแผนปฏิบติัการ - - - 700 700  
เอกสาร 500 - - - 500  
รวม 3,000 - - 2,700 5,700  

 

8.  หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
1. หน่วยราชการ 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. สถาบนัการศึกษา 

  4. ฝ่าย งาน กลุ่มสาระต่าง ๆ  
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง     นางสาวธารารัตน์   รวมศิลป์ 

                                         และสิบเอกหญิงอญัชนา  สุทธิสนธ์ 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดั แหล่งทีม่าของข้อมูล เง่ือนไขความส าเร็จ 

กจิกรรมพฒันาระบบงานนโยบายและแผน   
- มีแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 
- มีรายงานค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีของสถานศึกษา 

รายงาน ร้อยละ 100 

- มีรายงานการประเมินโครงการการใชจ่้ายเงิน รายงาน ร้อยละ 100 
- มีรายงานการค านวณตน้ทุนผลผลิต รายงาน ร้อยละ 100 
-  บุคลากรของงานนโยบายและแผนไดรั้บ 
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองปีละ 1 คร้ัง 

รายงานผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90 

- โครงการ/กิจกรรมไดรั้บการประเมิน แบบประเมิน ร้อยละ 90 
คุณภาพการปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง   
- สถานศึกษามีการบริหารจดัการตามขั้นตอน
สามารถตรวจสอบได ้
 

แบบประเมิน ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวดั แหล่งทีม่าของข้อมูล เง่ือนไขความส าเร็จ 

กจิกรรมพฒันาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์   
- การด าเนินงานเก่ียวกบัการพสัดุ  หลกัฐาน 
งานพสัดุ  และการบริหารสินทรัพย ์ ถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง
ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

- การด าเนินงานเก่ียวกบัการพสัดุเป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการ(แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง) 

แบบสอบถาม 
แผนปฏิบติัการ 

ร้อยละ 100 

กจิกรรมพฒันางานบริหารการเงินและบัญชี   
- การเบิกจ่ายเงิน  หลกัฐานการเงินและบญัชี 
ถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินสมุด
บญัชีและทะเบียนคุมเงิน 

บนัทึกรายงานการตรวจสอบ
การเงินและบญัชี 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

- มีการจดัอบรมเพื่อใหบุ้คลากรของโรงเรียน 
มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบและการเบิกจ่ายเงินใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

รายงานผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

กจิกรรมพฒันางานบริหารจัดการทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

  

- การจดัเก็บเงินบ ารุงการศึกษา   รายงานผลการรับเงิน 
รายไดส้ถานศึกษา ภาคเรียน

ท่ี 1/61  และ 2/61 

ร้อยละ 99 

- นกัเรียนยากจนไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
จากเงินปัจจยัพื้นฐานฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

- มีการรายงานผลการใชจ่้ายเงินรายได้
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 

รายงาน ร้อยละ 100 

กจิกรรมพฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงบประมาณ 

  

- มีขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณท่ี
ถูกตอ้ง  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบนัและทนัต่อการ
ใชง้าน 
 
 

สารสนเทศ ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวดั แหล่งทีม่าของข้อมูล เง่ือนไขความส าเร็จ 

กจิกรรมตรวจสอบ  ติดตาม  การเงินและบัญชี
ภายในสถานศึกษา 

  

- มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  การเงินและ
บญัชี  เพื่อเป็นการควบคุมความเส่ียง/หรือลด
ความเส่ียงภายในหน่วยงาน   

บนัทึกรายงานการตรวจสอบ
การเงินและบญัชี 

ร้อยละ 100 

- หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินและการจดัท าบญัชี
ถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

บนัทึกรายงานการตรวจสอบ
การเงินและบญัชี 

ร้อยละ 100 

กจิกรรมนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การบริหาร
จัดการงานงบประมาณ 

 ร้อยละ 100 

- มีการประชุมปฏิบติัการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม
การปฏิบติังานทุกเดือน 

รายงานการประชุม ร้อยละ 100 

- มีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

รายงานผลการประเมิน ร้อยละ 100 

- มีการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมปีละ 2 คร้ัง 

แบบประเมิน ร้อยละ 100 

กจิกรรมจัดซ้ือวสัดุส านักงาน   
- ส านกังานมีวสัดุอุปกรณ์เพียงต่อการปฏิบติังาน
และการใหบ้ริการ 

แบบประเมิน ร้อยละ 100 

กจิกรรมพฒันาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ   
- เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

รายงานผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

-ร้อยละ 100  ของครู หน่วยงานท่ีมาใชบ้ริการพึง
พอใจในระดบัมาก 

-      สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

-ร้อยละ 100 ของวสัดุ ครุภณัฑมี์การดูแล
ซ่อมแซมใชง้านไดต้ลอด 

- สอบถาม ตรวจสอบ
เอกสารคุม 

 

- แบบสอบถาม   
เอกสารคุมการใชง้าน
วสัดุ 

-ฝ่ายบริหารงบประมาณมีระบบก ากบัติดตาม
ประเมินผลด าเนินงานและน ามาปรับปรุงในคร้ัง
ต่อไป ร้อยละ 100 ของกิจกรรม 

-    ตรวจรายงานการประชุม
และเอกสารเผยแพร่ 

- รายงานการประชุม    
เอกสารเผยแพร่ 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  งานฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ในดา้นการบริการ ประสานงาน มีระบบการ
เช่ือมโยงในฝ่ายอยา่งชดัเจน  และผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
 2.  ผูใ้ชบ้ริการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พึงพอใจในระดบัดีมาก 

3.  กลุ่มงานงบประมาณมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบนั  ครอบคลุม  ทนัต่อการใชง้าน 
4.  บุคลากรของกลุ่มงานงบประมาณไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
5.  การปฏิบติังานทางการเงิน  การบญัชี  การพสัดุ  การระดมทรัพยากร  และแผนงาน  เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ ระเบียบการคลงัและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

6.  กลุ่มงานงบประมาณสามารถช่วยขบัเคล่ือนใหง้าน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถ
ด าเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อนัจะส่งผลใหม้าตรฐาน
ดา้นผูเ้รียน  ครู  ผูบ้ริหาร  และการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจดัการศึกษา   
         
  

 
ลงช่ือ..............................................ผูข้ออนุมติัโครงการ 
         (นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง) 
          หวัหนา้บริหารงานการเงิน 

  
 
 

 ลงช่ือ……………………………… ผูอ้นุมติัโครงการ 
              ( นายชาตรี    นามคุณ ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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ช่ือโครงการ  ควบคุมดูแลการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

แผนงาน  งานบริหารงบประมาณ 

ลกัษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง  

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

สอดคล้องกบันโยบาย - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

   ด้านที ่6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

  ข้อที ่  2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมนนทรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนกัเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนจะตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อ
ส่งเสริม  สนบัสนุนใหก้ระบวนการจดัการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนดีข้ึน  ดงันั้นโรงเรียนประถม
นนทรีจึงไดจ้ดัท าโครงการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าไฟฟ้า  ค่า
น ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์โดยงบประมาณจากเงินอุดหนุน
รายหวัของผูเ้รียน 
วตัถุประสงค์   
 1. เพื่อควบคุมและด าเนินการใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียนกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน
ยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการบริการจดัการศึกษา 
 3. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตาม 
        ระเบียบการของทางราชการ 
เป้าหมาย/ผลลพัธ์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จดัสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการ

อินเตอร์เน็ตและค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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2. นกัเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้สาธารณูปโภคอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  การใชจ่้ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
กจิกรรม/วธีิการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเพื่อวางแผนจดัท าโครงการ  
- ประสานผูรั้บผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนรับทราบก าหนดแผนงาน 
- มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานจดัท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมติั 
- ออกค าสั่ง/มอบหมายงานรับผดิชอบแต่ละฝ่ายด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
 -   จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งแบ่งหนา้ท่ีปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายแต่ละฝ่าย

เพื่อ  พจิารณาจดัสรรหาค่าสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจดัการพฒันาการศึกษาภายใน
โรงเรียน    ไดแ้ก่ 

  1. ค่าไฟฟ้า 
  2. ค่าน ้าประปา 
  3.  ค่าโทรศพัท ์
  4. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์

 -  ส ารวจค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและ
ค่า     น ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ของโรงเรียน 

 -  ประมาณการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคท่ีจะใชใ้นปีการศึกษา 2563 
                -  ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจง้หน้ีของแต่ละเดือน 

ขั้นก ากบัติดตามผล (C)  
- ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร  ผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งก ากบัดูแลพร้อมทั้งแกปั้ญหาเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

แผนวานท่ีก าหนดจนส้ินสุดโครงการ 
ขั้นประเมินผล (A) 

   - ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
-  จดัท าเพื่อเสนอต่อคณะผูบ้ริหาร    
-  น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผูบ้ริหารรับทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีการศึกษา 2564 
สถานทีด่ าเนินการ 
 -  โรงเรียนประถมนนทรี 
หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 -  ฝ่ายบริหารการเงินโรงเรียนประถมนนทรี 
งบประมาณด าเนินการ    
ที่ รายการ แหล่งทีม่าของงบประมาณ  รวม 

เงินรายได้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค 
1 ค่าน ้าประปา - 140,000 - 140,000 
2 ค่าไฟฟ้า - 378,000 - 378,000 
3 คา่อินเตอร์เน็ต - 25,200 - 25,200 
4 ค่าโทรศพัท ์ - 1,800 - 1,800 
5 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต ์ - 5,000 - 5,000 

รวม  (หา้แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 550,000 
* หมายเหตุ  รายจ่ายทุกรายการสามารถถัว่เฉล่ียกนัได ้
การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการ/เคร่ืองมือ ข้อมูลทีต้่องการ 
1. ร้อยละ 90  ของนกัเรียน  ครู  และ
บุคลากรเห็นความส าคญัและตระหนกัถึง
คุณค่าในการใชส้าธารณูปโภคอยา่ง
ประหยดั   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90   

2.  โรงเรียนมีการใชส้าธารณูปโภคอยา่ง
เพียงพอส าหรับการบริหารจดัการพฒันา
การศึกษาภายในโรงเรียน         

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

 นกัเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
การใชส้าธารณูปโภค ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

3. ร้อยละ 90  ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 90 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.   โรงเรียนมีการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคอยา่งเป็นระบบ 
2.   สถานศึกษามีการพฒันาใหเ้ป็นฐานการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นวทิยบริการและสาธารณูปโภค 
      ท่ีเพียงพอต่อการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน 

 3.  มีการบริหารจดัการดา้นสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามระเบียบการของ 
      ทางราชการ 
 
 
 

 
 

    ลงช่ือ .............................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                          (นางสาวภทัรพร  ภูบุญทอง) 
                                                          ครูโรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
                                     ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                     ( นายชาตรี  นามคุณ ) 
                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่                          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวอรนิชา    สุดใจ 
 
หลักการและเหตุผล 
 กระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ได้ไหล่บ่าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโลก ซึ่งกระแสดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ดีงาม
เป็นตัวอย่าง กับกระแสที่อาจสร้างให้เกิดปัญหาได้ในกรณีที่ประชากรมีความเยาว์วัยและไม่พร้อมที่จะเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ไม่เท่าทัน หรือยังมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ น้อยเกินไป กระแสความเป็น
โลกาภิวัตน์ดังกล่าว ส่วนมากเป็นกระแสที่ไหลบ่าผ่านความไร้พรมแดนของเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อม
กันนั้นก็ได้เข้าถึงตัวของเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ เครื่องมือสื่อสาร โทรทัศน์ หรือช่องทางต่างๆได้อย่างง่ายดาย 
โดยผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ไม่ได้ระวัง หรือตระหนักและคาดไม่ถึงส าหรับการรับการสื่อจากสารที่หลากหลายดังกล่าว 
ทั้งนี้ผู้ปกครอง หรือ ผู้ใหญ่เองก็ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ที่ผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ส าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาความแตกต่างของ
ค่านิยมเก่าใหม่ที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างหนักหน่วง และมีแนวโน้มที่ประพฤติปฎิบัติตนไปตามกระแสและสื่อที่ไม่
สอดคล้องค่านิยมอันพึงประสงค์ คือ มีการทะเลาะวิวาท มีความก้าวร้าว ชอบความรุนแรง มีพฤติกรรมทางชู้
สาวก่อนวัยอันควร เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ แม้แต่ปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีไป
ในทางที่ผิดเช่น การติดเกม เป็นต้น  สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้ประมวล
สถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่าเด็กและเยาวชนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ คือ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนน าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม  มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย ใช้ความ
รุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท  มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย  
ขาดความรับผิดชอบ  เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เห็นความส าคัญของหลักศาสนา 
ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดสื่อ และให้ความส าคัญ
กับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ าใจ   นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม  
อาทิ  ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่น
กับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกใน
แง่ร้าย และไม่สนใจต่อปัญหาสังคมเป็นต้น ซึ่งวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอันเกี่ยวข้องนักเรียน
ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ทั้ง ภัยจากสารเสพติด ความล้มเหลวทางการเรียน ภัยจากเรื่องเพศ ความรุนแรง 
อุบัติภัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสภาวะวิกฤติที่เก่ียวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น  
 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนก็คือ การศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาที่มีหลักการส าคัญ ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(มาตรา 6) จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลได้นอกจากการให้การศึกษาที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยการ
ดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยประคับประคองนักเรียนเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างผู้รู้ ผู้มีความสามารถ 
และมีความประพฤติที่ดีงาม ผ่านพ้นวัยเยาว์ที่มีความเสี่ยงมากมายได้  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างานเป็น
ระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้ง
มีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆที่มีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนใช้เวลา
กลางวันส่วนใหญ่อยู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูอาจารย์นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนแล้ว ยังมีการคอยดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องความประพฤติ การด าเนินชีวิต และเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ ที่
จะช่วยเหลือนักเรียน โดยท าหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนเหล่านี้ให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบ 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ที่จะสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สรุปว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีระบบ  มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า นักเรียนที่เข้ามาสู่รั้วของโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านความรู้ ความประพฤติและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่พัฒนาตนเองให้สามารถท างานอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้บน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ 
 โรงเรียนประถมนนทรี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนมาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่มีความหลากหลาย 
นอกจากนั้นแล้ว กระแสของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนต้องเดินทางไป
ประกอบอาชีพในต่างพ้ืนที่ ต้องให้นักเรียนอยู่กับญาติ ขาดความอบอุ่นและการปรึกษาหารือ มีปัญหาด้านการ
หย่าร้าง และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ท าให้นักเรียนเผชิญกับสภาวะที่ยากล าบาก นอกจากนั้นแล้ว มีนักเรียน
บางส่วนที่เริ่มเข้าภาวะวัยรุ่นซึ่งมีความต้องการในการดูแลเป็นพิเศษ  
 โรงเรียนประถมนนทรีในฐานะองค์กรทางการศึกษา มีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนานักเรียน นอกจาก
การให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนแล้ว การดูแลนักเรียนจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่
จะส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา และได้รับการดูแลบนฐานของความต้องการจ าเป็นที่มี
ความแตกต่างกัน  โรงเรียนประถมนนทรีได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และการด าเนินชีวิต 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทันถ่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  



เป้าหมาย 
1 ด้านปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 334 คน   
1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 23 คน 

    1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
 

2 ด้านคุณภาพ 
    2.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 100 
    2.2 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
    2.3 ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
    2.4 มีภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

   1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ 
      เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   2.ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ปีที่ผ่านมา 
   3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการฯ 
   4.จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อผู้บริหาร 

ขั้นด าเนินการ 
      1. ประชุมคณะท างานเพ่ือมอบหมายเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
      2. ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2.  การคัดกรองนักเรียน  
 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา  
 5. การส่งต่อ  
     3. สรุป รายงานผล และเสนอแนวทางการพัฒนา 
 
ตารางแสดงกรอบการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม

ที ่
กิจกรรม / ขั้นตอนด าเนินงาน 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. 1.ประชุมคณะท างานเพื่อมอบหมายเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2.ด าเนินงานตามโครงการฯ 
    2.1  การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
          -  การศึกษาข้อมลูพื้นฐานนักเรียน 
          - กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรยีน 

 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม  

 
มิถุนายน  

 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
ครูประจ าช้ัน 
 
 



กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม / ขั้นตอนด าเนินงาน 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

         -  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน 
   2.2  กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
            - กลุ่มปกต ิ
            - กลุ่มเสี่ยง 
            - กลุ่มที่มีปญัหา 
            - กลุ่มพิเศษ 
   2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   2.4 การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
   2.5 การส่งต่อ 
            - ส่งต่อภายใน 
            - ส่งต่อภายนอก 
เงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 
เงินอุดหนุน กสศ. ยากจนพิเศษ 
 
3. นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกีย่วข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ
ก าหนด 
4.ขั้นประเมิน สรุปและรายงาน ผลน าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
 
 

 
มิถุนายน 

 
 
 
 

ตลอดปี กศ. 
ตลอดปี กศ. 

 
 
 

ตลอดปี กศ. 
ตลอดปี กศ. 

 
ตลอดปี กศ. 

 
 

มีนาคม 

 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
ครูและบุคลากรฯ 
ครูและบุคลากรฯ 
 
ครูเฉพาะ 
บุคลากรเฉพาะ 
สพฐ. 
กองทุนเสมอภาค 
(กสศ.) 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบ 
 

รวม 150,000   

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
              16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

งบประมาณ          150,000 บาท 
สถานทีด่ าเนินการ   โรงเรียนประถมนนทรี 
การประเมินผล 

1.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   1.1  นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2  มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งท้ัง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.3  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   1.4  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนนิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 

                                                                          
                                        ผลการพิจารณาโครงการ 

 
 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................................... 
          (นางสาวอรนิชา    สดุใจ)  
           หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ 
            วันที่  …..………….  พ.ศ.2564 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการ 
           ระงับโครงการ เนื่องจาก....................... 
 
       ลงชื่อ...........................................................  
                         (นายชาตรี   นามคุณ) 
                  ผู้อ านวยโรงเรยีนประถมนนทรี 
                   วันที่ …………..…..  พ.ศ. 2564 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 

โรงเรียนประถมนนทรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ในครำวประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 1 /2564  ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ซึ่งได้จัดท ำขึ้นตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สักนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนครและสถำนศึกษำมีมติเห็นชอบให้น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
ใช้เป็นกรอบแนวทำงและเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

      ………………………………………………………………. 

                      (นำยดัชกรณ์  ตันเจริญ) 

      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

           โรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

 



การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โรงเรียนประถมนนทรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ในครำวประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 1 /2564  ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ซึ่งได้จัดท ำขึ้นตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สักนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนครและสถำนศึกษำมีมติเห็นชอบให้น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ใช้เป็นกรอบแนวทำงและเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

      ………………………………………………………………. 

                     (นำยดัชกรณ์  ตันเจริญ) 

      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

           โรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาห์ที่ วันที่ รายการ

จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 1 วันแรงงานแห่งชาติ

3 4 5 6 7 8 9 4 วันฉัตรมงคล

10 11 12 13 14 15 16 11 วันพืชมงคล

17 18 19 20 21 22 23 17 ประชุมเปิดภาคเรียนที1่/2564

24 25 26 27 28 29 30 26 วันวิสาขบูชา

31

จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3 4 5 6 1 1 เปิดภาคเรียนที1่/2564 (จัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ 1.ON-SITE 2.ON-AIR 3.ON-LINE 4.ON-Demand 5.ON-Hand)

7 8 9 10 11 12 13 2 3 วันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14 15 16 17 18 19 20 3 26 วันสุนทรภู ่(จัดกิจกรรมจริง 25 มิถุนายน)

21 22 23 24 25 26 27 4

28 29 30

มถุินายน

ปฏิทินกิจกรรมและการด าเนินงานโรงเรียนประถมนนทรี

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วัน เดอืน ปี

พฤษภาคม

2563

2564

2564



จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3 4 5 26 หยุดชดเชยวันอาฬหบูชา

5 6 7 8 9 10 11 6 27 หยุดวันเข้าพรรษา

12 13 14 15 16 17 18 7 28 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

19 20 21 22 23 24 25 8 29 กิจกรรมวันภาษาไทย

26 27 28 29 30 31 9

จ อ พ พฤ ศ ส อา

1

2 3 4 5 6 7 8 10 4 ประชุมครูประจ าเดือน

9 10 11 12 13 14 15 11 11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

16 17 18 19 20 21 22 12 12 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9

23 24 25 26 27 28 29 13 16-20 กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

30 31 23-27 นิเทศภายใน (ทีมงานวิชาการ)

30-31 สอบกลางภาค

กรกฏาคม 

สิงหาคม

2564

2564

2563



จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3 4 5 14

6 7 8 9 10 11 12 15 8 ประชุมประจ าเดือน

13 14 15 16 17 18 19 16 26-27 สอบกลางภาค (สอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด)

20 21 22 23 24 25 26 17

27 28 29 30 18

จ อ พ พฤ ศ ส อา

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 19

11 12 13 14 15 16 17 20 13-15 ส่งข้อสอบหัวหน้าวิชาการ

18 19 20 21 22 23 24 21 26-30 ส่งคะแนนเก็บตามตัวชี้วัด(ทีค่รูประจ าชั้น)

25 26 27 28 29 30 31 22

จ อ พ พฤ ศ ส อา

1

2 3 4 5 6 7 8 23 2 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดท าส าเนาข้อสอบและบรรจุข้อสอบ

9 10 11 12 13 14 15 24 19-20 สอบปลายภาคเรียนที ่1/2564

16 17 18 19 20 21 22 25 25 ส่งปพ.6 ปพ.5 วิชาการ น าเอกสารทีเ่กี่ยวกับการรายงานผลการเรียน ผู้อ านวยการ

กันยายน

ตลุาคม

พฤศจิกายน 2564

2564

2564



23 24 25 26 27 28 29 26 27 ประชุม ปิดภาคเรียนที ่1/2564

30 30 ปิดภาคเรียนที ่1/2564

หมายเหตุ: วันและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง



 

 


