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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ประวัติโรงเรียนวัดสุขกร 
 โรงเรียนวัดสุขกร ต้ังอยู่ท่ี  ๗๗ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท  ต ำบลบำงด้วน  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๔-๖๑๑๕ โทรสำร๐๒-๓๘๔–๖๑๑๕ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต ๑ website :www.sukakhon.ac.th e–mail : 
sukakhon@gmail.com เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งำน  
เขตพื้นท่ีบริกำร ๓ คือ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๘ 
  โรงเรียนวัดสุขกร ก่อต้ังเมื่อ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยอำศัยศำลำวัดเป็นสถำนศึกษำ 
มีนักเรียนเริ่มก่อตั้ง ประมำณ ๔๐ คน 
 

พ.ศ.  ๒๔๙๙ ได้สร้ำงอำคำรเรียนในท่ีดินของวัดบำงด้วนใน (วัดสุขกร) บนเนื้อท่ี ๒ ไร่ ๑ งำน  ๘๒.๙๖ 
ตำรำงวำ  โดยมีนำยโต  นำงพลอย  บุญสม ได้บริจำคเงินซื้อวิกเก่ำ  

 มำสร้ำงเป็นอำคำรเรียน และ นำงกิมล้ี  อยู่แพทย์  บริจำคเงินสมทบร่วมสร้ำง 
 กับทำงรำชกำร 
พ.ศ.  ๒๕๑๐   บริษัท แผ่นเหล็กวิลำสไทย จ ำกัด  ได้มอบท่ีดินให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร 

เพื่อสร้ำงอำคำรเรียน จ ำนวน ๓ งำน ๑๐ ตำรำงวำ   
 (เลขท่ี ๑๔๗๘๙ หน้ำส ำรวจ ๑๗๔๕ โฉนด ๒๙๗๘๔) และได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียน ห้องเรียน 

แบบ ๐๑๗ (ปัจจุบันได้ท ำกำรรื้อถอนแล้ว) 
พ.ศ.  ๒๕๑๓   นำยเจิม - นำงสำวส ำเนียง  กำญจนปำน ได้มอบท่ีดินจ ำนวน ๑ งำน ๙๒ ตำรำงวำ (เลขท่ี 

๘๙๔๙ หน้ำส ำรวจ โฉนด ๔๕๑๕๖) เพื่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนวัดสุขกร  และได้ก่อสร้ำง
อำคำรเรียน ๑๒ ห้องเรียนแบบ ๐๑๗ โดยงบประมำณทำงรำชกำรและผู้บริจำคสมทบ   
(ปัจจุบันได้ท ำกำรรื้อถอนแล้ว) 

พ.ศ.  ๒๕๑๙   ได้งบประมำณจำกทำงรำชกำรและผู้บริจำคสมทบ สร้ำงอำคำรเรียน แบบ ๐๑๗   
     จ ำนวน ๕ ห้อง และต่อเติมช้ันล่ำงในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จ ำนวน ๑๐ ห้องเรียน ต่อมำ 
    ได้รับงบประมำณและรับบริจำคสร้ำงบ้ำนพักครู ส้วมนักเรียน โรงฝึกงำน (ปัจจุบัน 
    ได้ท ำกำรรื้อถอนแล้ว) 
พ.ศ.  ๒๕๔๐       ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร สร้ำงอำคำรเรียน แบบ สปช. ๒ / ๒๘ ปรับปรุง  (ใต้ถุน

โล่ง) ขนำด ๙ ห้องเรียน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร สร้ำงอำคำรเรียน แบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙   ขนำด ๔ 

ห้องเรียน จ ำนวน ๑,๘๓๓,๖๖๙.๐๐ บำท จำกเงินนอกงบประมำณ (มิยำซำวำ) 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร ต่อเติมช้ันล่ำงอำคำรเรียน แบบ สปช.๑๐๕ / ๒๙จ ำนวน ๑ 

ห้องเรียน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้สร้ำงห้องสมุด  จ ำนวน ๑ ห้องเรียน 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงโรงอำหำร ขนำด ๓๐๐ ท่ีนั่ง จ ำนวน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บำท จำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พ.ศ.  ๒๕๕๔   ได้รับงบประมำณปรับปรุงซ่อมแซมโรงอำหำร ขนำด ๓๐๐ ท่ีนั่ง จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

http://www.sukakhon.ac.th/
mailto:sukakhon@gmail.com
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พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้รับงบประมำณจำกงบแปรญัตติสร้ำงสนำมกีฬำพร้อมหลังคำเมทัลชีท ขนำด ๒๐ × ๓๖ เมตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงส้วม แบบ สปช. ๖๐๕/๔๕ ขนำด ๑๐ ท่ีนั่ง พื้นติดดินจ ำนวน 

๕๕๕,๐๐๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับงบประมำณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท จำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ได้รับงบประมำณปรับปรุงหอประชุม ขนำด ๑๐ × ๒๐ เมตร ด้ำนล่ำงอำคำรเรียนแบบ สปช 

๒/๒๘ ปรับปรุง (ใต้ถุนโล่ง) จ ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณปรับปรุงสนำมเด็กเล่น ขนำด ๑๒ × ๔ เมตร  
จ ำนวน ๑๕๔,๘๐๐ บำท  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณโครงกำรพฒันำศูนย์เด็กเล็ก แบบบูรณำกำรห้องเรียน
ปฐมวัย จ ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   
จ ำนวน ๔๖๔,๐๐๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรทำงคณิตศำสตร์ สู่สำกล 
ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณปรับปรุงห้องเรียนฝึกอำชีพ ด้ำนหลังหอประชุม อำคำร
เรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ปรับปรุง (ใต้ถุนโล่ง) ขนำด ๒ × ๑๒ × ๒.๕๐ เมตร  จ ำนวน 
๑๕๐,๐๐๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนได้รับงบประมำณในกำรจัดซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีสำกลจ ำนวนเงิน ๒๒๔,๐๐๐บำท 
พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณค่ำวัสดุกำรศึกษำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร 

จัดกำรศึกษำเรียนรวมและเรียนร่วม  จ ำนวนเงิน  ๓,๒๕๐  บำท 
พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกงบกระตุ้นกำรลงทุนขนำดของรัฐบำล  

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฝึกวิชำชีพจ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บำท 
พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกงบโรงเรียนดีประจ ำต ำบล ยกระดับผลสัมฤทธิ์และ 

ส่งเสริมพัฒนำวิชำชีพ ๑ โรงเรียน ๑ วิชำชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน 
สู่มำตรฐำน จ ำนวน ๒๐,๐๐๐  บำท 

พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพกำร 
เรียนกำรสอนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำวิชำหลัก  
๕ วิชำ จ ำนวน   ๒๐๐,๐๐๐  บำท 

พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกกำรจัดอบรมพัฒนำงำนแนะแนวกำรศึกษำและ 
อำชีพของสถำนศึกษำเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนตำมมติรัฐมนตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  
ศูนย์แนะแนวประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต ๑  
จ ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บำท 

พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกงบโรงเรียนดีประจ ำต ำบล ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 
ไฟฟ้ำของโรงเรียน  จ ำนวน ๗๓๙,๐๐๐  บำท 

พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกงบรำยกำรชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษำ  
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จ ำนวน ๔,๐๐๐ บำท 
พ.ศ. ๒๕๕๙      จำกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจำกงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ รำยกำรโต๊ะ – เก้ำอี้นักเรียน  

(มัธยมศึกษำ)  จ ำนวน ๕๘,๘๐๐  บำท 
พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท จำกพระมหำสุวัช 

โอภำโสเจ้ำอำวำสวัดสุขกร 
พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำนักเรียนจ ำนวน ๑๕,๐๐๐ จำกกองทุน

พัฒนำไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 
พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรระดมทรัพยำกรกำรทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำจ ำนวน ๖๕,๐๐๐ บำท  

จำกคณะครู นักเรียน และชุมชน 
พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับมอบห้องน้ ำจ ำนวน  ๑ หลัง ๔ ห้อง เป็นจ ำนวนเงิน  

๓๔๐,๐๐๐ บำท โดยคุณอัมพรรณ์ กล้ำหำญ ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนศำลำรักกำรอ่ำนจ ำนวน ๒ หลัง คิดเป็นมูลค่ำ 

จ ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท โดยสโมสรโรตำรี่ร่วมกับ ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด เอ็กต้ำสตีล  
และคุณสมฤดี  เทิดสุขบดี 

พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรระดมทรัพยำกรจัดซื้อหนังสือโครงกำรรักกำรอ่ำน  
จ ำนวน ๔๐,๐๐๐บำท โดยสโมสรโรตำรี่ 

พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมรำงน้ ำแสตนเลสโรงเรียนวัดสุขกร 
 จ ำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บำท ของบริษัท อิมพีเรียลพลำซ่ำ จ ำกัดโดยคุณสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ 

พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับบริจำคสีทำอำคำร คิดเป็นมูลค่ำ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดย 
บริษัท ที.โอ.เอ เพ็นท์ และบริษัท URAI PAINTS 

พ.ศ.๒๕๖๐ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำเป็นทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
และจัดซื้อโต๊ะขำวให้ทำงโรงเรียน จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐บำท  
โดยพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ 

พ.ศ.๒๕๖๐       จำกำรประสำนงำนได้รับกำรสนบัสนุนสนำมกีฬำเปตอง จำกโรงไฟฟ้ำพระนครใต้  
จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกกำรประสำนงำนได้รับงบสนับสนุนกำรศึกษำ โครงกำรลดภำวะโลกร้อน คิดเป็นมูลค่ำ
จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท จำกโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกำกำรประสำนงำนได้รับงบสนับสนุนกำรศึกษำ โครงกำรนักสืบสำยน้ ำ จ ำนวน   
๑๕,๐๐๐ บำท จำกโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๘,๐๐๐ บำท  
จำกนำงอรนุช มำชินกูล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
คิดเป็นมูลค่ำเป็นเงิน จ ำนวน ๑๑,๐๐๐ บำท จำกนำยณัฐพงษ์  กล้ำหำญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
เป็นเงิน จ ำนวน ๑๑,๐๐๐ บำท จำกนำงสำวกำนต  กล้ำหำญ 



๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ปรับปรุงซ่อมแซม ทำสีปูพื้นกระเบ้ือง 
 อำคำรเรียน จ ำนวน ๔๔๖,๐๐๐ บำท จำกกองทุนพัฒนำโรงไฟฟ้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกกำรประสำนงำนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร 
วิทยำศำสตร์  จ ำนวน ๔๔๖,๐๐๐ บำท จำกส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกกกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณ จัดซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน 
  จ ำนวน ๔๔,๔๕๐ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกำรประสำนงำนได้รับงบประมำณจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้ำอี้นักเรียนระดับประถมศึกษำและ 

มัธยมศึกษำ จ ำนวน ๔๙,๕๒๒ บำท จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.  ข้อมูลด้านผู้บริหาร    
  

๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ช่ือ- สกุล นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์   
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๗-๑๖๘๙ E-mail : nung.wongphetch@gmail.com   
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท (กศ.ม.) สำขำ  จิตวิทยำกำรแนะแนว ด ำรงต ำแหน่ง  
ณ โรงเรียนวัดสุขกร ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลำคม   ๒๕๕๘   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลำ  ๓  ปี  ๗  เดือน   
 

 แผนท่ีโรงเรียนวัดสุขกร 

http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=16&gs_id=1w&xhr=t&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=784&bih=443&wrapid=tljp1337314439023038&um=1&ie=UTF-8&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3&fb=1&gl=th&hq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3&hnear=0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820,%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&cid=0,0,1417185481895484404&ei=k8y1T6T3KYe4rAeK5IHOBw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=5&sqi=2&ved=0CAYQ_BIwBA


๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
SUKAKHON MODEL  สู้โรงเรยีนคุณภาพอย่างยั่งยืน 



๖ 

 

๒)  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ๒  คน  
 ๒.๑ นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี   โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๖๓-๙๐๘๔  
E-mail : phenphoniamchit@gmail.com รับผิดชอบงำนบริหำรวิชำกำร/งำนบริหำรท่ัวไป 
 ๒.๒ นำงรำตรี   พูลพันธ์  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๘๖-๙๔๖๘  
E-mail :  -  รับผิดชอบงำนบริหำรงบประมำณและงำนบริหำรบุคคล 

๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน  ดังนี้ 
 ๑)  จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรท้ังส้ิน ๒๗๔ คน 
 ๒)  จ ำนวนนักเรียน ท้ังส้ิน ๒๗๔ คน  จ ำแนกตำมช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นนักเรียน จ านวนห้อง 
เพศ เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง รวม 
อนุบำล ๒ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ ๑๗ 
อนุบำล ๓ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 

รวม ๒ ๑๒ ๒๑ ๓๓ ๓๓ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๑ ๑ ๕ ๘ ๑๓ ๑๓ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๒ ๑ ๑๐ ๘ ๑๘ ๑๘ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๓ ๑ ๑๐ ๗ ๑๗ ๑๗ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๔ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ ๒๐ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๕ ๑ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๒๓ 
ประถมศึกษำปีท่ี  ๖ ๑ ๑๖ ๑๑ ๒๗ ๒๗ 

รวม ๖ ๖๖ ๕๒ ๑๑๘ ๑๑๘ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๑ ๑ ๑๘ ๒๒ ๔๐ ๔๐ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๒ ๒ ๓๔ ๒๒ ๕๖ ๕๖ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๓ ๑ ๑๖ ๑๑ ๒๗ ๒๗ 

รวม ๓ ๖๘ ๕๕ ๑๒๓ ๑๒๓ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษำปีท่ี   ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๔๖ ๑๒๘ ๒๗๔ ๒๗๔ 
 

 ๓)  จ ำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักกองทุน 
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)        ๒๗๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๕๔  
 ๔)  จ ำนวนนักเรียนทีมีน้ ำหนัก ส่วนสูง 
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย        ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๑ 

 ๕)  จ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องเรียนร่วม      ๓๖  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๓.๑๔   
๖)  จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร      ๐   คน คิดเป็นร้อยละ      ๐.๐๐   

mailto:phenphoniamchit@gmail.com


๗ 

 

๗)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ          ๐   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 
๘)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๐  คน   คิดเป็นร้อยละ     ๐.๐๐ 

 ๙)  จ ำนวนนักเรียนท่ีออกกลำงคัน (ปัจจุบัน)        ๐   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 
 ๑๐)  สถิติกำรขำดเรียน        ๐   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 

๑๑)  จ ำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ ำช้ัน                         ๐  คน   คิดเป็นร้อยละ     ๐.๐๐ 
๑๒)  จ ำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร     ๗๑ คน  คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐ 

                     ช้ันอนุบำล ๓               จ ำนวน       ๑๓   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๖  จ ำนวน       ๓๑   คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี    ๓    จ ำนวน       ๒๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี    ๖    จ ำนวน        ๐   คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 ๑๓) อัตรำส่วนครู :  นักเรียน    = (แยกตำมระดับช้ัน)  
  ช้ันอนุบำล ๒   =  ๑ :  ๑๗ 
  ช้ันอนุบำล ๓   =  ๑ :  ๑๖ 
   ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑  =  ๑ :  ๑๓ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒  =  ๑ :  ๑๘ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓  =  ๑ :  ๑๗ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔  =  ๑ :  ๒๐ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๕  =  ๑ :  ๒๓ 
  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖  =  ๑ :  ๒๗ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  =  ๑ :  ๔๐ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  =  ๑ :  ๓๐ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  =  ๑ :  ๒๘ 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  =   - :  -  
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕  =   - :  - 
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  =   - :  - 
 ๑๔)  จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี  นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร  
๒๗๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๕)   จ ำนวนนักเรียนทีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง ๒๗๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๑๖)   จ ำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๒๗๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๗)   จ ำนวนนักเรียนท่ีท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถำนศึกษำ  ๒๗๔  คน คิด
เป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๘)   จ ำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสืบค้นจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอ ๒๗๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๙)  จ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรติดตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๒๗๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 



๘ 

 

 ๒๐)   จ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมท่ี
ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ ๒๗๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๔.  ข้อมูลบุคลากร     

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ
ราชการ 

 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ช้ัน 

การ
พัฒนา/
ชั่วโมง
ต่อป ี

๑ นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ ๔๘ ๒๔ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

(ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน) 

กศ.ม 
จิตวิทยำกำร

แนะแนว 
กำรให้ค ำปรึกษำ ๑๐๐ 

๒ นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ ์ ๕๙ ๓๗ ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ ประถมศึกษำ อนุบำลปีที่ ๓ ๔๘ 

๓ นำงสำวอิสรีย์   อ่อนนวม ๕๘ ๓๔ ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. ภำษำไทย  ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๒๔ 
๔ นำงเพ็ญพร   เอี่ยมจิตโสภำ  ๖๐ ๓๖    ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๑-ม.๓    ๑๐๔ 

๕ นำงกมลรัตน์  สีลำเหลี่ยม  ๕๗ ๒๘  ช ำนำญกำร กศ.บ วิทยำศำสตร์   วิทยำศำสตร์ ม.๑-ม.๓ ๖๐ 

๖ นำงรำตรี  พูลพันธ์ ๕๑ ๒๕    ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษำ 
คณิตศำสตร ์ป ๒ 
   ศิลปะ ป.๒ 

๔๘ 

๗ นำยคมกฤช  ทองนพคุณ     ๓๓ ๘ ช ำนำญกำร กศ.ม. 
กำรบริหำร 
กำรศึกษำ 

ศิลปะป.๑-ม.๓ ๘๐ 

๘ นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข ๓๑ ๓ คร ู คบ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ม.๑-ม.๓ ๘๐ 

๙ นำงสำวอัจฉรำภรณ์  บุญนัก ๒๗ ๓ คร ู คบ. คณิตศำสตร ์
คณิตศำสตร์ ประถม/
มัธยม 

๘๐ 

๑๐ นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ ๓๑ ๓ คร ู คบ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป. ๔-๖ ๙๖ 

๑๑ นำยวสัน บุญพงษ์ ๒๖ ๒ คร ู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำป.๑-๖ ๙๖ 

๑๒ นำงสำวพิรำวรรณ เพ่ิมทวี ๒๗ ๓ คร ู กศ.บ. 
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 
วิทยำศำสตร์ป.๑-๖ ๘๐ 

๑๓ นำยทินวัตร    อำทิตย์ ๓๐ ๒ ครูผูช้่วย กศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ๘๘ 

๑๔ นำงสำวพรธิดำ  สดแสงจันทร์ ๒๕ ๒ ครูผูช้่วย วท.บ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ๔๘ 

๑๕ นำยจำมร   ชุนสำย ๓๙ ๑ ช ำนำญกำร 
กศ.บ 
ค.บ 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

คอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

คอมพิวเตอร์  
มัธยม 

๘๐ 

๑๖ นำงสำวศรัณยำ   หนูใหญ่ศิริ ๒๔ ๑ ครูผูช้่วย ศษบ. นำฏศิลป ์
ภำษำไทย ป.๒ 
นำฏศิลป์ ม.๑–ม.๓ 

๓๒ 

๑๗ นำงสำววำสนำ  สำทิพย์จันทร์ ๒๕ ๑ ครูผูช้่วย ศษบ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๔-ป.๖ ๒๔ 



๙ 

 

ครูประจ าการ 
 ๑)   จ ำนวนครูท่ีสอนวิชำตรงเอก  ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒)   จ ำนวนครูท่ีสอนตรงควำมถนัด ๑๙  คน       คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓)   จ ำนวนครูช ำนำญกำรพิเศษ  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ 

๔)   จ ำนวนครูเช่ียวชำญ   -  คน คิดเป็นร้อยละ       - 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา /ชั้น จ้างด้วยเงิน 
การพัฒนา/
ชั่วโมงต่อป ี

๑ นำยธงชัย  อินธิรำช ๒๘ ๓ ศษบ. พลศึกษำ 
สุขศึกษำ 
พลศึกษำ  

สพฐ. ๕๓ 

๒ นำงสำวอัจฉรำ    มะณีกรด ๒๔ ๑ คบ. 
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 
อนุบำล อบจ. ๗๒ 

๓ นำงสำวพรศิริ  กุดนอก ๓๐ ๔ คบ. คณิตศำสตร ์

คณิตศำสตร์ ป.
๔-ป.๖ 

ภำษำอังกฤษ ป.
๑ 

สพฐ - 

๔ นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน ๒๘ ๑ วทบ. วิทยำศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ ป.
๑-ป.๓ 

ภำษำไทย ป.๑-
ป.๓ 

อบจ. - 

๕ นำงสำวนิสำชล  โกฮวด ๒๕ ๑ คบ. ศิลปะ 
ศิลปะ ป.๑-ป.๖ 
ศิลปะ ม.๑-ม.๒ 

อบจ. - 

๖ นำงสำวสุดำรัตน์   สินคุณ ๒๕ ๑ คบ. วิทยำศำสตร์ - สพฐ ๒๔ 
๗ นำงสำวศศิธร พฤกษเกิด ๓๖ ๔ ม. ๖                -- เด็กพิเศษ สพฐ. - 

๘ นำยนะเรศ   พูลพันธ์ ๔๔ -    ม. ๖ - ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น ๔ สพฐ - 

         
งบด ำเนินกำร / เงินเดือน – ค่ำจ้ำง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของรำยรับ 
งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐   ของรำยรับ 
 

 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
             ๕.๑  อำคำรเรียน         จ ำนวน    ๓   หลัง 
             ๕.๒  อำคำรประกอบ    จ ำนวน     ๑   หลัง     
             ๕.๓  ส้วม                  จ ำนวน    ๓   หลัง 

๑๘ นำยปัญญำ   จันย้อย ๔๘ ๑๑ ช ำนำญกำร กศม.  พลศึกษำ พลศึกษำ ม.๑-ม.๓ - 

๑๙ นำยไกศร  รักสวน ๕๖  ช ำนำญกำร คม. 
บริหำร

กำรศึกษำ 

ภำษำไทย ป.๓ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ม.๑-ม.๓ 

- 



๑๐ 

 

             ๕.๔  สระว่ำยน้ ำ          จ ำนวน     - 
             ๕.๕  สนำมเด็กเล่น       จ ำนวน    ๑   สนำม 
             ๕.๖  สนำมฟุตซอล       จ ำนวน    ๑   สนำม 
             ๕.๗ สนำมเปตอง          จ ำนวน   ๑   สนำม 
๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ   จ านวน / บาท รายจ่าย จ านวน / บาท 

เงินงบประมำณ ๖,๘๕๐,๔๔๐ งบด ำเนิน/กำรเงินเดือน – ค่ำจ้ำง ๖,๘๕๐,๔๔๐   
เงินงบนอกงบประมำณ ๘๒๗,๒๙๓.๖๑ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๘๒๗,๒๙๓.๖๑ 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 
-อบต.บำงด้วน 
-อบจ.สมุทรปรำกำร 

 
๗๑๒,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

 
-งบอำหำรกลำงวัน 
-งบด ำเนินกำรค่ำจ้ำงช่ัวครำว 

 
๖๙๙,๕๒๐ 

๑๓๔,๘๖๑.๗๔ 
รวมรายรับ ๘,๕๒๕,๗๓๓.๖๑ รวมรายจ่าย ๘,๕๑๒,๑๗๕.๗๔ 

งบด ำเนินกำร / เงินเดือน – ค่ำจ้ำง  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘  ของรำยรับ 
งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรำยรับ 

 ๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบทกึ่งเมือง  ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองอยู่ใน
เขตอุตสำหกรรมจึงมีอำชีพ คือ กำรเป็นลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมมีประชำกรประมำณ ๘,๑๘๒ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดสุขกร พิพิธภัณฑ์ช้ำงเอรำวัณ ศูนย์ฝึกพำนิชนำวี ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกรรมเยำวชน (กฐิน กุยยกำนนท์) โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำง
ด้วน ร้ำนค้ำขนำดเล็ก ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประเพณีของชุมชน
เมืองภำคกลำง 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น อำชีพหลัก คือรับจ้ำงในโรงงำน
อุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ส่วนใหญ่ประชำกรนับถือศำสนำพุทธ  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ คนฐำนะทำง
เศรษฐกิจ รำยได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  ๙๐,๐๐๐  บำท จ ำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  
 ๓)  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส ำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์ช้ำงเอรำวัณ  
วัดสุขกร ศูนย์ฝึกพำนิชนำวี ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกรรมเยำวชน (กฐิน กุยยกำ
นนท์) โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ เมืองโบรำณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงด้วน โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำง
ดีจำกโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงด้วน และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ผู้น ำชุมชน ร้อยละ  
๘๐  ให้กำรสนับสนุนร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี สภำพของชุมชนโดยรวม รวมผู้ปกครองของนักเรียนส่วน
ใหญ่มีฐำนะยำกจน ประกอบอำชีพรับจ้ำง ผู้ปกครองมีเวลำจ ำกัดในกำรอบรมเล้ียงดูบุตรหลำนของตนเอง 

๘.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๑)  ห้องสมุด  มีขนำด  ๑๑๗.๔๐  ตำรำงเมตร  จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ท้ังหมด ๑๒,๐๐๐  เล่ม  
กำรสืบค้นหนังสือ  และกำรยืม – คืน ใช้ระบบดิวอี้ 



๑๑ 

 

 จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำนเฉล่ีย  ๒๕๐  คน  ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๒๔  
ของนักเรียนท้ังหมด 
 ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์   จ ำนวน    ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   จ ำนวน     ๒      ห้อง 
  ห้องกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพำ   จ ำนวน     ๑      ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ จ ำนวน     ๑      ห้อง 
  ห้องดนตรี-นำฏศิลป์    จ ำนวน     ๑      ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์สู่สำกล   จ ำนวน     ๑      ห้อง 
 ๓)  คอมพิวเตอร์  มีจ ำนวนท้ังหมด   ๗๔     เครื่อง 
  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน         ๕๕ เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต     ๕๕      เครื่อง 
  จ ำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน  เฉล่ีย  ๒๔๘  ต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๐๐  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร          ๑๙        เครื่อง  

๔)   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจำกห้องสมุด) 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติในการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้  
๑.   สวนพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ๓๐ 
๒.  สวนวิทยำศำสตร์ ๔๐ 
๓.  ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆภำยในโรงเรียน ๑๐๐ 

๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้  
๑.  วัดสุขกร ๒๐ 
๒.  วัดบำงด้วน ๑๐ 
๓.  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล ๑๐ 
๔.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงด้วน ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๙.  ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๙.๑ โครงกำร / กิจกรรมท่ีประสบผลส ำเร็จ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
โครงการบริหารงานวิชาการ 
๑. โครงกำรขับเคล่ือนกำรคิดสู่ห้องเรียนคุณภำพ 
 
 
 
 
๒. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT , O-NET 
 
 
 
 
๓. โครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมหลักสูตร
เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
๔. โครงกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงยั่งยืน 
๕. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๖. โครงกำรขับเคล่ือนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถำนศึกษำ 
๗. โครงกำรส่ือกำรเรียนกำรสอนมหัศจรรย์สู่ห้องเรียน 
๘. โครงกำรนักวิจัยน้อย 
๙. โครงกำรกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ กำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
นักเรียนอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี 
๑๐. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนสมรรถนะท่ีส ำคัญและค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
๑๑. โครงกำรสุขภำพดี ชีวิมีสุข 
๑๒. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
๑๓. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัยของเด็ก 
๑๔. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
๑๕. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
๑๖. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยของเด็ก 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียน
มีกิจกรรมต่ำงๆท่ีช่วยส่งเสริม
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- ควำมร่วมมือจำกวิทยำกร
ท้องถิ่นในชุมชน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 

โครงการบริหารงานงบประมาณ 
๑๗. โครงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน 
๑๘. โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 



๑๓ 

 

โครงการบริหารงานบุคคล 
๑๙. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
โครงการบริหารทั่วไป 
๒๐. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
๒๑. โครงกำรสำนสัมพันธ์คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
๒๒. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนและอำคำรสถำนท่ี 
๒๓. โครงกำรพัฒนำและกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒๔. โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- หน่วยงำนภำยนอก 
(โรงพยำบำลยุวประสำท) 
- คณะครู ผู้ปกครอง 

         ๙.๒  ปัญหำและอุปสรรค  

๑๐. รายชื่อโครงการที่ด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
โครงการบริหารงานวิชาการ 
๑. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และคิดอย่ำง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
๒. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำร 
 
 
๓. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
๕. พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๖. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๗. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๘. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๙. โครงกำรคุณภำพประจ ำต ำบล 
๑๐. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 
๑๑. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
๑๒. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
๑๓. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัยของเด็ก 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียน
มีกิจกรรมต่ำงๆท่ีช่วยส่งเสริม
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- ควำมร่วมมือจำกวิทยำกร
ท้องถิ่นในชุมชน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 



๑๔ 

 

๑๔. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
๑๕. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ปฐมวัย 
๑๖. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๑๗. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
๑๘. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 

- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 

โครงการบริหารงานงบประมาณ 
๑๙. โครงกำรพัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน 
๒๐. โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 
๒๑. โครงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 

โครงการบริหารงานบุคคล 
๒๒. โครงกำพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครูมืออำชีพ 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

โครงการบริหารทั่วไป 
๒๓. โครงกำรจิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ  
๒๔. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำน สุขภำพจิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงเป็น
สุข 
๒๕. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๒๖. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๒๗. โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร 
๒๘. โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
๒๙.โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน                                      
 

 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- เงินอุดหนุนรำยหัว 
- หน่วยงำนภำยนอก 
(โรงพยำบำลยุวประสำท) 
- คณะครู ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดสุขกร  แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรเป็น  ๔  งำน  ได้แก่  
๑. งำนบริหำรงำนวิชำกำร 
๒. งำนบริหำรงำนงบประมำณ 
๓. งำนบริหำรงำนบุคคล 
๔. งำนบริหำรท่ัวไป 

 

วิสัยทัศน์ 
 นักเรียนคุณภำพดี  มีศักดิ์ศรีคุณธรรม 
อำชีพเทคโนโลยีล้ ำ   พร้อมก้ำวน ำทันสมัย 
ส่ิงแวดล้อมรักษำสอน   สหกรณ์เรียนรู้ไกล 
ด ำรงชีพพอเพียงได้   ร่วมกำยใจท้ังชุมชน 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพคุณธรรมตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
๓. จัดสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๔. พัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งสู่อำชีพและสำมำรถด ำรงชีวิตตำมแนวหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๕. ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำโดยควำมร่วมมือของชุมชน 

 

เป้าหมาย 
 นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตรงตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยควำมร่วมมือของชุมชน 
 

เอกลักษณ์ 
 กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน 

กลยุทธ์โรงเรียนวัดสุขกร  
กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้าวหน้าพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ 

        ๑.๑. กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  
     ๑.๒. กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้
     ๑.๓. กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
     ๑.๔. ตอบสนองต่อนโยบำยต้นสังกัด สพป.สป.เขต ๑ สพฐ. ศธ.และนโยบำยรัฐบำล 

กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้ 
     ๒.๑. ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  
     ๒.๒. หมั่นศึกษำหำควำมรู้  
     ๒.๓. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  



๑๖ 

 

     ๒.๔. มำโรงเรียนเป็นประจ ำ  
     ๒.๕. มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและมีจิตสำธำรณะ  
     ๒.๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่  ๓  ครูสอนดี 
   ๓.๑. ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
   ๓.๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  
   ๓.๓. ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริต 
   ๓.๔. ใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม  
   ๓.๕. วัดผลและประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง 
   ๓.๖. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

กลยุทธ์ที่  ๔ ห้องเรียนมีคุณภาพ 
    ๔.๑. สภำพแวดล้อมในโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย  
    ๔.๒. ห้องเรียนสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  
    ๔.๓. มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
    ๔.๔. ห้องเรียนมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  
    ๔.๕. ห้องเรียนมีสภำพแวดล้อมเหมำะสม แสดงสว่ำงเพียงพอ อำกำศถ่ำยเทได้ 

สะดวก 
    ๔.๖. น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน 

กลยุทธ์ที่  ๕  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ๕.๑. มีกำรวำงแผนแต่งต้ังคณะกรรมกำรเครือข่ำย เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วม  
    ๕.๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีหลำกหลำย ในวันส ำคัญท่ี 

โรงเรียนจัดขึ้น  
    ๕.๓. มีวิทยำกรท้องถิ่นให้ควำมรู้หรือสอน  
    ๕.๔. ผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน “เด็กขยันเรียนรู้  

ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภำพ” 
กลยุทธ์ที่  ๖   

๖.๑. สนองนโยบำยรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำช้ัน 
พื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต  ๑ 

 

 
 
 
 

 
 



๑๗ 

 

   ส่วนที่  ๓ 
การบริหารงบประมาณและโครงการ 

 

การประมาณรายการรายรับ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
 ๑.๑  เงินอุดหนุนรำยหัวคงเหลือจำกปีก่อน    =         ๗๓,๑๘๕.๓๙ บำท 
 ๑.๒  เงินอุดหนุนรำยหัว ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

- ระดับก่อนประถมศึกษำ (จ ำนวนนักเรียน ๓๓ x ๑,๗๐๐ บำท) =            ๕๖,๑๐๐   บำท 
- ระดับประถมศึกษำ (จ ำนวนนักเรียน ๑๑๘ x ๑,๙๐๐ บำท) =          ๒๒๔,๒๐๐   บำท 
- ระดับมัธยมศึกษำ (จ ำนวนนักเรียน ๑๒๓ x ๓,๕๐๐ บำท) =          ๔๓๐,๕๐๐   บำท 

       รวมเงินอุดหนุนรายหัว     =      ๗๘๓,๙๘๕.๓๙ บาท 

๒. เงินรายได้สถานศึกษา 
 ๒.๑  เงินรำยได้สถำนศึกษำคงเหลือจำกปีท่ีผ่ำนมำ   =        ๒๐๗,๒๘๕.๖๖ บำท 
  - ค่ำจ้ำงครู งบ อบจ.     =        ๑๔๓,๗๐๙.๖๘ บำท 

- ค่ำจ้ำง พี่เล้ียง แม่บ้ำน     =                  -        บำท 
- รำยได้อื่นๆ      =         ๖๓,๕๗๕.๙๘  บำท 

๒.๒  เงินรำยได้สถำนศึกษำ (ท่ีคำดว่ำจะได้รับ)   =        -      บาท 
- เงินรำยได้จำกกำรให้เช่ำสถำนท่ี    =         ๔๐,๐๐๐  บำท 
- เงินผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน    =        -       บำท 
- เงินอืน่ๆ      =             -       บำท 
รวมเงินรายได้สถานศึกษา    =       ๒๔๗,๒๘๕.๖๖ บาท 

๓. เงินสนับสนนุจากท้องถ่ิน (ที่คาดว่าจะได้รับ) 
- เงินอุดหนุนครูอัตรำจ้ำง      =         -     บำท 
- เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน     =      ๖๓๖,๐๐๐ บำท 
รวมเงินสนับสนุนจากท้องถ่ิน     =    ๖๓๖,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น    =    ๑,๖๖๗,๒๗๑.๐๕ บาท 
 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๔  
โครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตารางการจัดสรรงบประมาณตาม แบบปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย/ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุ่ม
งาน 

เงินอุดหนุนฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินสนับสนุน
จากท้องถ่ิน 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

๑.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน 
กำรเขียน คิดค ำนวณ และคิดอย่ำง
เป็นระบบ 

วช. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒.โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำร 

วช. ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๓.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

วช. ๔๐,๐๐๐ - - - ๔๐,๐๐๐ 

๔.โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ
พื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ี
สุจริต 

วช. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๕.โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

วช. ๔๐,๐๐๐ - - - ๔๐,๐๐๐ 

๖.โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

วช. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๗.โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วช. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 
๘.โครงกำรโรงเรียนสุจริต วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 
๙.โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล 

วช. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๑๐.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๑.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ
ของเด็ก 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๒.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคม 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 



๑๙ 

 

๑๓.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัยของ
เด็ก 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๔.โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรปฐมวัย 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๕.โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ปฐมวัย 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๖.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๗.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๘.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 

วช. ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๙.โครงกำรพัฒนำบริหำร
งบประมำณในโรงเรียน 

งป. ๑๐,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๒๐.โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อ
นักเรียน 

งป. - - ๖๓๖,๐๐๐ - ๖๓๖,๐๐๐ 

๒๑.โครงกำรสนับสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน 

งป. ๒๕๒,๐๐๐ - - - ๒๕๒,๐๐๐ 

๒๒.โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครูมือ
อำชีพ 

บค. ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๓.โครงกำรจิตอำสำท ำดีด้วย
หัวใจ 

บท. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒๔.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำย 
สุขภำพจิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำง
เป็นสุข 

บท. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒๕.โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

บท. ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๒๖.โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

บท. ๑๑๐,๓๘๖.๑๓ - - - ๑๑๐,๓๘๖.๑๓ 

๒๗.โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบครบวงจร 

บท. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 



๒๐ 

 

๒๘.โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

บท. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒๙.โครงกำรพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน      

บท. ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๓๐.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บท. ๑๗๙,๐๗๐ - - ๑๗๙,๐๗๐ ๑๗๙,๐๗๐ 
๓๑.กิจกรรมสนับสนุนครูอัตรำจ้ำง บค. - - ๑๔๓,๗๐๙.๘๖ - ๑๔๓,๗๐๙.๘๖ 

๓๒.งบทดลองจ่ำยเพื่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ๕% 

วช. ๒๖,๕๙๙.๒๖ - - - ๒๖,๕๙๙.๒๖ 

รวม  ๙๔๘,๐๕๕.๓๙ - ๗๗๙,๗๐๘.๖๘ ๑๗๙,๐๗๐ ๑,๙๐๖,๘๓๔.๐๗ 

 
การบริหารโครงการจ าแนกดังนี้ 
     ๑.  การบริหารงานวิชาการ 

๑.๑ โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
๑.๒ โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
๑.๓ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑.๔ โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพืน้ฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
๑.๕ โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย  
๑.๖ โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑.๗ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑.๘ โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๑.๙ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
๑.๑๐ โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 
๑.๑๑ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
๑.๑๒ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
๑.๑๓ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสูงวัยของเด็ก 
๑.๑๔ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
๑.๑๕ โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัย 
๑.๑๖ โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๑.๑๗ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรยีนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
๑.๑๘ โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 

     ๒.  การบริหารงานงบประมาณ 
๒.๑ โครงกำรพัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน 
๒.๒ โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 
๒.๓ โครงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน 

     ๓.  การบริหารงานบุคคล 
       โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรยีนสู่ครูมืออำชีพ 
     ๔.  การบริหารงานทั่วไป 



๒๑ 

 

 ๔.๑ โครงกำรจิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ 
 ๔.๒ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 
 ๔.๓ โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔.๔ โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 ๔.๕ โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
 ๔.๖ โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 ๔.๗ โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน      

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันภายในคุณภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

- โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 
- โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
- โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
- โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสูงวัยของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
- โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันภายในคุณภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- โครงกำรพฒันำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- โครงกำรพฒันำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 
- โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 
- โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 
- โครงกำรพฒันำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน      

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ๑) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 

๒) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
 ๑) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 

๒) โครงกำรจิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

- โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงกำรโรงเรียนสุจริต 



๒๒ 

 

- โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน 
 ๑) โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 

๒) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๓) โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๔) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๑) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

๒) โครงกำรพัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน 
๓) โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครูมืออำชีพ 
๔) โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 

๒) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๓) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
๔) โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครูมืออำชีพ 
     ๒.๕ จัดดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

๒) โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
๓) โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 - โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
 - โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 
 - โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 

๒) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
๓) โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 

      ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๑) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

๒) โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
๓) โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 

     



๒๓ 

 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๑) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

๒) โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๑) โครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกลุ่มเป้ำหมำย 

๒) โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 

 

โครงการบริหารงานวิชาการ 
๑. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และคิดอย่ำงเป็นระบบ 
๒. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำร 
๓. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
๕. พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๖. โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๗. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๘. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๙. โครงกำรคุณภำพประจ ำต ำบล 
๑๐. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 
๑๑. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
๑๒. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
๑๓. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัยของเด็ก 
๑๔. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
๑๕. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ปฐมวัย 
๑๖. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๑๗. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
๑๘. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
แผนงาน    งำนบริหำรวิชำกำร  
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำววำสนำ  สำทิพย์จันทร์ , นำงสำวอิสรีย์  อ่อนนวม  
ลักษณะโครงการ             โครงกำรใหม่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน หมั่นศึกษำหำควำมรู้  

ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมีคุณธรรม จริยธรรม  
ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ............................................................................................................................. ...................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ และ
เสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้เรียนต้องน ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และติดต่อส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน ดังท่ี
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๔๔ ได้ระบุไว้ว่ำ “ภำษำไทยมีควำมส ำคัญท้ังในฐำนะท่ีเป็นภำษำ
ประจ ำชำติ เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำรและเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำงภำษำท้ังในด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน สำมำรถใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรส่ือ
ควำมคิด ควำมเข้ำใจ รักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้ และมีเหตุผล 
  กำรอ่ำนและกำรเขียน มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในระดับช้ันประถมศึกษำ ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐำนในกำรเรียน  ท่ี
จะเรียนต่อไปในอนำคต  กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรแสวงหำควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ท่ีถูกต้อง
กว้ำงขวำงก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ไม่ยึดมั่นควำมคิดใดควำมคิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโลกทรรศน์ท่ีกว้ำงไกล และ 
กำรเขียนเป็นอีกทักษะท่ีมีควำมส ำคัญมำกเช่นเดียวกัน  เพรำะใช้ในกำรส่งสำรเพื่อส่ือควำมคิดหรือเรื่องรำวให้
เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ส่งสำรต้องกำรถ่ำยทอดไปยังผู้รับ  เป็นเครื่องมืออันส ำคัญในกำรส่งเสริมสติปัญญำ  
ควำมรู้  ควำมคิด  ควำมรู้สึกของมนุษย์  กำรเขียนเป็นทักษะท่ีต้องใช้เวลำฝึกฝนมำกกว่ำทักษะอื่นๆ จึงจะเกิดผล 
ท้ังกำรคัดลำยมือ กำรคัดลอกข้อควำม กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้ ข้อเท็จจริง ตลอดจนเป็นจินตนำกำร 
เพรำะกำรเขียนเป็นศิลปะในกำรส่ือสำรควำมคิดและควำมรู้สึกไปยังผู้อ่ำน  

  กำรคิดวิเครำะห์และค ำนวณ คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  กำรคิดสังเครำะห์  กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  และกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ  
เพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม  กระบวนกำรทำงสมองมีกำรปฏิบัติตำมล ำดับ
ขั้นตอน เริ่มจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ มีกำรเช่ือมโยงส่ิงเร้ำกับกำรตอบสนองของกำรคิดโดยฝึกคิด ฝึก
ต้ังค ำถำม ก ำหนดส่ิงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ และกำรคิดตีควำม ท้ังนี้กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ท ำได้โดยกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ เทคนิคกำรสอนตำมขั้นตอนอย่ำงมีระบบ  จะ
ช่วยให้เกิดผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย   
  โรงเรียนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญท่ีจะพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และคิด
อย่ำงเป็นระบบขึ้น  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดต่อไป 



๒๖ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
    ๒.๒ เพื่อศึกษำและก ำหนดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็น 

ระบบของนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร 
    ๒.๓ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ และคิดอย่ำงเป็นระบบของนักเรียน 

โรงเรียนวัดสุขกร 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          - นักเรียนทุกคนมีทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ คิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ คิดไตร่ตรอง กำรคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร สรุปควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรคิดแบบเป็นองค์
รวม  
๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้
ใช้หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  
ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. เขียนโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช้ี
แจ้งวัตถุประสงค์ / เพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชุม / แต่งต้ัง / คณะท ำงำน 
๓. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
๔. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 
๕. มอบหมำยกำรปฏิบัติงำน 

 
 

 
 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 
๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒  
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
นำงสำวอิสรีย์  อ่อนนวม 

 และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
     ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนิน
โครงกำรฯต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ กิจกรรมกำรอ่ำน/เขียนค ำศัพท์พื้นฐำน 
  ๑.๒ กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
  ๑.๓. กิจกรรมหนูน้อยเล่ำนิทำน 
  ๑.๔ กิจกรรมสรุปข่ำวเล่ำเรื่อง 
  ๑.๕ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
  ๑.๖ กิจกรรมกล่ำวสุนทรพจน์ 

๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
นำงสำวอิสรีย์  อ่อนนวม 

 และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๒๗ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๗ กิจกรรมโต้วำที 
   ๑.๘ กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
   ๑.๙ กิจกรรมคณิตศำสตร์พำเพลิน 
   ๑.๑๐ กิจกรรมโครงงำน 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทิน 
กำรปฏิบัติงำน 
    ๒. ผู้นิเทศให้ค ำแนะน ำและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ี
ได้จำกกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
     ๑. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สรุปกำร
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรใหผู้้บริหำร คณะครู คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครองและสพป.สป.เขต ๑ 
ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและน ำเสนอ 
ต่อสำธำรณะ เว็บไซต์ วำรสำรโรงเรียน 
     ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
นำงสำวอิสรีย์  อ่อนนวม 

  
 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

  - นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน 
คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบได้ร้อยละ ๙๕  

 
กำรส ำรวจ 
กำรบันทึก 

 
- แบบส ำรวจ 
- แบบบันทึก 

ด้านคุณภาพ 
    - นักเรียนทุกคนมีทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณ 
คิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิด
ไตร่ตรอง กำรคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร สรุปควำมคิดอย่ำง
เป็นระบบ และมีกำรคิดแบบเป็นองค์รวม  

 
สรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 

 
- แบบประเมิน

โครงกำร 
 



๒๘ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท          

ท่ี 

รายการ
การใช้

งบประมา
ณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนนุ  
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ๑๐,๐๐๐ - - - - นำงสำววำสนำ 
สำทิพย์จันทร์ 
นำงสำวอิสรีย์  

อ่อนนวม 
  

๒ ค่ำด ำเนิน
โครงกำรฯ 

- - - - - - 

๓ ค่ำวิทยำกร - - - - - - 
รวม ๑๐,๐๐๐  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน คิดค ำนวณและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
และเกิดกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนมีบทบำทส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำกำร
อ่ำน เขียนและศึกษำเรียนรู้เพิ่มเติมจนเป็นนิสัยและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดใน
ระดับโรงเรียนก่อนท่ีจะพัฒนำไปสู่ระดับประเทศชำติต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ชื่อโครงการ     พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำร 
แผนงาน               งำนบริหำรวิชำกำร  
ผู้รับผิดชอบ      นำยจำมร  ชุนสำย  
ลักษณะโครงการ              โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
      กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำตอบสนองต่อนโยบำยต้นสังกัด สพป.สป. เขต 1 
สพฐ. ศธ. และนโยบำยรัฐบำล 

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ............................................................................................................................. ...................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลได้พยำยำมผลักดันให้ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำร
เรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตำมสังคมโลกท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรอย่ำงแพร่หลำย กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรในฐำนะหน่วยงำนหลักท่ีมีภำรกิจหลักในกำรผลักดันสังคมไทย เข้ำสู่ 

ยุคแห่งสังคมแห่งภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง กระทรวง 
ศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร คือ หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
กำรผลิตและพัฒนำครู กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัย กำรประเมินและกำรพฒันำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ICT เพื่อกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ัง ๓๒ ประเด็นเร่งด่วนของปัญหำ แล้วจึงน ำปัญหำต่ำงๆ ท้ังหมด
มำคล่ีออกเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด หำรำยละเอียดของปัญหำนั้นๆ ให้เจอ โดยน ำหลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข ์ สมุทัย  
นิโรธ  และมรรค  เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำ 

                  โรงเรียนวัดสุขกร ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมให้ไปสู่ยุคแห่งกำรเรียนรู้และเป็นไป
ตำมเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำส่ือ เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
เพื่อกำรศึกษำ  เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันเป็น
แหล่งส่งเสริมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ผ่ำนกำรน ำเสนอในช่องทำง
อื่น ๆ รวมทั้งเป็นกำรลดช่องว่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ให้กับครู นักเรียนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ สำรสนเทศได้เพิ่มมำกขึ้น 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียน 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนเป็นฐำนเดียวกัน 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนำรูปแบบ DLIT ของสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้   
๓.เป้าหมาย 
     ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสำมำรถใช้เพื่อกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียน ร้อยละ  ๙๐ 
 ๓.๑.๒  โรงเรียนใช้รูปแบบ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ  ๙๐ 



๓๐ 

 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  โรงเรียนใช้ระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียน 
  ๓.๒.๒  โรงเรียนใช้รูปแบบ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
 ๓.๒.๓  ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมี 
                   ประสิทธิภำพ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกร
ได้ใช้หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ 
PDCA  ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
     ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียน
และนโยบำยต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      ๒. ส ำรวจควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นใน
กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
      ๓. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯ
เพื่อขออนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ัง
โรงเรียนและมอบหมำยภำระงำน 
      ๔. ก ำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และ
ขอบเขตกำรท ำงำน 

 
 

 
 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 

 
๙ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 
 
๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยจำมร ชุนสำย 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
ด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
เพื่อให้งำนด ำเนินไปตำมท่ีวำงไว้ 
     ๑. กิจกรรมซ่อมบ ำรุง ดูแล จัดซื้อ
อุปกรณ์ทำงด้ำน ICT ได้แก่ ซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
     ๒. ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ 
ส่ือ DLIT มำใช้กับกำรเรียนกำรสอน 
     ๓. กิจกรรมสร้ำงห้องเรียนเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ ICT ได้แก่ กำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนเป็นระบบพร้อมใช้งำนเป็น ICT กำร
ใช้เทคโนโลยี กำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์  ข้อสอบออนไลน์  

๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยจำมร ชุนสำย 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่ือเทคโนโลยี คลังนวัตกรรม  ช่องทำงกำร
ส่ือสำรบนเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน กำร
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ใช้เครื่องเสียง 
จอโทรทัศน์ DLIT  DLTV 
 ๔. กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้และทักษะผู้เรียน
ทำงด้ำน ICT ได้แก่ วิชำคอมพิวเตอร์ ป.๑-ม.
๓ ชุมชุมคอมพิวเตอร์ ป.๑-ม.๓ กำรน ำ
นักเรียนไปแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม ฝึกให้
นักเรียนดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียงของโรงเรียน 

๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ๑. นิเทศติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
   ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ี
ได้จำกกำรปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนและสรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและเผยแพร่
ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำยจำมร ชุนสำย 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
   ๑. โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสำมำรถใช้เพื่อกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม
กับผู้เรียน ร้อยละ  ๙๐ 
    ๒.  โรงเรียนใช้รูปแบบ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ  ๙๐ 

 
กำรส ำรวจ 
กำรบันทึก 

 
- แบบส ำรวจ 
- แบบบันทึก 

 
 

ด้านคุณภาพ 
  ๑. โรงเรียนใช้ระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียน 
  ๒. โรงเรียนใช้รูปแบบ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
  ๓. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
สรุปผลกำร

ด ำเนินโครงกำร 

 
- แบบประเมิน

โครงกำร 
 



๓๒ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท          

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑. โรงเรียนมรีะบบ ICT ท่ีผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรศึกษำได้ 

           ๗.๒  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน 

           ๗.๓.  สถำนศึกษำสำมำรถใช้รูปแบบ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๒๐,๐๐๐ - - - นำยจำมร ชุนสำย 
 ๒ ค่ำด ำเนิน

โครงกำรฯ 
- - - - - - 

๓ ค่ำวิทยำกร - - - - -  
รวม ๒๐,๐๐๐ 



๓๓ 

 

ชื่อโครงการ                  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
แผนงาน   งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงงาน ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
        ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม 

                                หลักสูตรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  
      หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำ 
     มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยพฒันำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ศักยภำพสูงสู่มำตรฐำนสำกลและทัดเทียมกับนำนำชำติ ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จึงตอบสนอง
เจตนำรมณ์ดังกล่ำว  จึงได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ๔.๐ ท่ีมีควำมรู้
และทักษะในกำรผลิตนวัตกรรม จำกผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนวัดสุขกร พบว่ำ มำตรฐำนท่ี ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมี
สุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล ส ำหรับควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ
ระดับพื้นฐำน ดังนั้นคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรของโรงเรียนวัดสุขกร มีควำมเห็นว่ำควรพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน โดยเฉพำะด้ำนควำมรู้ และทักษะท่ีจ ำเป็น
ตำมหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๓  ซึ่งกำรท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้นั้นสถำนศึกษำจ ำเป็นต้องพัฒนำ
กำรศึกษำอย่ำงตลอดแนวทั้งในด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรบริหำรจัดกำร  ตลอดจนกำรวัด
และประเมินผล  จำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนวัดสุขกร ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ NT  
ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓  พบว่ำควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภำพ ดี  ส่วนผลกำร
ทดสอบ O –NET ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ พบว่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีวำงไว้ และจำกกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนโดยกำรน ำส่งข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับพื้นฐำน ดังตำรำง  
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ตารางที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ความสามารถ

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแน
นเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

ดีมำก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 
ภำษำ ๑๕ ๔๒.๘๕ ๐ ๐ ๓ ๒๐.๐๐ ๗ ๔๖.๖๗ ๕ ๓๓.๓๓ 

กำรคิดค ำนวณ ๑๕ ๓๔.๖๖ ๐ ๐ ๒ ๑๓.๓๓ ๖ ๔๐.๐๐ ๗ ๔๖.๖๗ 
เหตุผล ๑๕ ๔๔.๗๖ ๐ ๐ ๖ ๔๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐ 

รวมเฉล่ียควำมสำมำรถท้ัง ๓ ด้ำน ๔๐.๗๖ 
ระดับคุณภำพ พอใช ้

ตารางที่ ๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET    
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระการเรียนรู้ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย ๕๑.๔๗ ๕๘.๕๘ ๕๔.๕๑ ๕๕.๙๐ 

คณิตศำสตร์ ๓๐.๙๓ ๓๙.๘๑ ๓๕.๖๕ ๓๗.๕๐ 
วิทยำศำสตร์ ๓๔.๓๐ ๔๑.๒๕ ๓๘.๘๓ ๓๙.๙๓ 
ภำษำอังกฤษ ๓๒.๐๔ ๔๓.๙๔ ๓๕.๔๗ ๓๙.๒๔ 

ตารางที่ ๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET     
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

สาระการเรียนรู้ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย ๔๗.๖๗ ๕๖.๖๖ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 

คณิตศำสตร์ ๒๒.๘๖ ๓๐.๗๔ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยำศำสตร์ ๓๓.๕๒ ๓๖.๓๗ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภำษำอังกฤษ ๒๘.๕๗ ๓๑.๑๖ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 จำกผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน NT  O - NET  ดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  ในกำรเร่ง
ด ำเนินกำรยกระดับและพัฒนำให้โรงเรียนและผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรวิจัยกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีนวัดสุขกร  
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓   
     ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน NT  O – NET   
  ๒.๒  เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสำระให้เป็นไปตำมเกณฑ์จำกกำรทดสอบ 
     ด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 

   ๒.๓  เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   ๒.๔  เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   ๒.๕  เพื่อยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 



๓๕ 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระ ทุกระดับช้ัน สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ทุกระดับช้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสมรรถนะส ำคัญทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
๓.๑.๕ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
 มีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน NT  O - NET  เพิ่มขึ้น 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  NT  O - NET  ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 

  ๓.๒.๒ ผลกำรทดสอบของข้อสอบมำตรฐำนกลำง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒,๔,๕  
            และมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ สูงขึ้น และผ่ำนเกณฑ์ท้ัง ๔ กลุ่มสำระหลัก 

๓.๒.๓  นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและคุณภำพผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๔.กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  ( Plan )  

๑. ผู้บริหำร คณะครูวิเครำะห์ผลกำร 
ประเมินกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ  

๒. คณะครูน ำรำยงำนสรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พื้นฐำน NT,O-NET และข้อสอบมำตรฐำนกลำง
มำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

๓. จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อเสนอ
ขออนุมัติ 

๔. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 

 
เมษำยน ๒๕๖๒ 
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
- นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุขกร 
- นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ 
 

ขั้นด าเนินงาน (Do) 
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๑. ภาษาไทย 

- กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

คณะครูผู้สอนทุกคน 
- นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
และครูผู้สอนภำษำไทยทุก
ระดับช้ัน  



๓๖ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
- กิจกรรมกำรเขียน 
- ประกวดกำรอ่ำนออกเสียง 
- ประกวดคัดลำยมือ 
- ประกวดกำรท่องอำขยำน 
- เตรียมพร้อมกำรสอบ NT,O-NETและ 

ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนวันละ ๓ ข้อ 

      -  กิจกรรมกำรอ่ำน/เขียนค ำศัพท์พื้นฐำน  
๒. คณิตศาสตร์ 

     -  กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
- กิจกรรมคิดเลขเร็วก่อนเวลำเรียน 
- กิจกรรมท่องสูตรคูณ สูตรทำงคณิตฯ 
- โครงงำนคณิตศำสตร์ 
- แข่งขันคิดเลขเร็ว 

      - เตรียมสอบ Nt , O-net   
      - กิจกรรมสูตรคูณหัวหมุน 
๓.  วิทยาศาสตร์ 
        - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน 
        - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง 
ฝึกกำรทดลองวิทยำศำสตร์เสมอ 

- ประกวดผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- จัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
- เข้ำร่วมกิจกรรมในวันสัปดำห์วัน

วิทยำศำสตร์ 
- เตรียมสอบ o-net   ฯลฯ 

๔.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- แข่งขันตอบปัญหำควำมรู้รอบตัว 
- จัดป้ำยนิเทศวันส ำคัญ 
- จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
- จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
-กิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรวันส ำคัญต่ำงๆ 
- เตรียมสอบ o-net     ฯลฯ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูผู้สอนทุกคน 
- นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
และครูผู้สอนภำษำไทยทุก
ระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
- นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บุญนัก 
และครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
ทุกระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
-นำงกมลรัตน์ สีลำเหล่ียม 
และครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

- นำยวสันต์ บุญพงษ์  
และครูผู้สอนสังคมศึกษำฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

๕.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
       - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้นักเรียน 
         ได้ปฏิบัติจริง 
      - จัดกิจกรรมภำษำอังกฤษวันละค ำ 
      - กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนภำษำเพื่อกำร
ส่ือสำร วัฒนธรรม และสัมพันธ์กับชุมชน 
น ำคลังค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นค ำศัพท์ท่ีใช้
เป็นกรอบในกำรสร้ำงข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ. 
สอนให้ครบทุกค ำ ฯลฯ 
๖. ศิลปะ 
      - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
     - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและมีผลงำน 
     - ประกวดงำนศิลปะ/วำดภำพ/ร้องเพลง 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภำพ 
   - จัดนิทรรศกำรวันงดสูบบุหรี่โลก 
   -จัดนิทรรศกำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
   - จัดนิทรรศกำรสัปดำห์ป้องกันอบำยมุข 
    - เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ยำเสพติด 
   - เชิญวิทยำกร ให้ควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ 
   - เข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ 
๘.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน 
   -จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
   -  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน 
รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
   - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยภูมิปัญญำท้องถิ่น
ด้ำนกำรจักสำน 
   - เข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

- นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข 
และครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
- นำยคมกฤช ทองนพคุณ  
และครูผู้สอนศิลปะ 
 
 
 
 
-นำยธงชัย  อินธิรำช 
และครูผู้สอนสุขศึกษำและพล
ศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
- นำยจำมร ชุนสำย 
และครูผู้สอนกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 



๓๘ 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ ( Check)  
๑. นิเทศติดตำมตรวจสอบ กำรด ำเนินงำน 
แต่ละสำระกำรเรียนรู้ 
๒. กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
๓. ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
๔. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
- นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
- หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ๔ งำน 
- ครูท่ีได้รับมอบหมำย 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
       สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ท่ีประชุม
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำรับทรำบผลและ
รำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

๓๑มีนำคม๒๕๖๓ - นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 

 
๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
      ๑. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระ ทุกระดับช้ัน สำมำรถจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ทุกระดับช้ัน  
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
      ๓. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสมรรถนะส ำคัญ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
      ๔.  นักเรียนทุกคนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน  
คิดวิเครำะห์ และเขียน 
      ๕.  นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓  
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ มีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน NT , O - NET  เพิ่มขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
      ๑.  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  NT , O - NET  ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓  
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 
      ๒.  ผลกำรทดสอบของข้อสอบมำตรฐำนกลำง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ สูงขึ้น  
และผ่ำนเกณฑ์ท้ัง ๔ กลุ่มสำระหลัก 
      ๓.  นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ
ท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคุณภำพผู้เรียนอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
-ส ำรวจ/นิเทศ
ติดตำม 
 
-กำรรำยงำนผล 
 
-กำรวัดและ
ประเมินผล 
 
-กำรวัดและ
ประเมินผล 
 
-กำรรำยงำนผล 
 
 
-กำรรำยงำนผล 
 
-กำรรำยงำนผล 
 
 
 
-กำรรำยงำนผล 

 
- แบบส ำรวจ/นิเทศ 
 
-แบบสรุปคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 
-แบบกำรวัดและ
ประเมินผล 
-แบบกำรวัดและ
ประเมินผล 
-แบบสรุปคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 
-แบบสรุปคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 
-แบบสรุปคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
-แบบสรุปคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ 



๓๙ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 

 
ท่ี 

 
รายการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร - - - - - - นำงสำวพรธิดำ 
สดแสงจันทร์ ๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ 
- - - - - - 

๓ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำร
จัดป้ำยฯ 

- - ๔๐,๐๐๐ - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

- - - - -  

รวม - - ๔๐,๐๐๐ - -  
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๗.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖  
        และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน NT ,O –NET   

  ๗.๒ ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสำระให้เป็นไปตำมเกณฑ์จำกกำรทดสอบ 
                   ด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 

  ๗.๓ พัฒนำคุณภำพกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
  ๗.๔ พัฒนำคุณภำพกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
  ๗.๕ ยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
แผนงาน               งำนบริหำรวิชำกำร  
ผู้รับผิดชอบ     นำยปัญญำ จันทร์ย้อย   นำยคมกฤช ทองนพคุณ 
ลักษณะโครงการ             โครงกำรใหม่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
    เป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำม 
    ต้องกำรของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพฒันำไปในทำงท่ี 
    ดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริต ใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผล 
    และประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
............................................................................................................................. ................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดสุขกรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ
วิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีเท่ำเทียมกัน
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเข้มแข็งท้ังด้ำนวิชำกำร สมรรถนะส ำคัญ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดนตรี 
กีฬำ ศิลปะ และจิตสำธำรณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ มีควำมพร้อมด้ำน
กำยภำพสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัยเป็นโรงเรียน “ท ำมำหำกิน” ท่ีเน้นกำรพัฒนำพื้นฐำนด้ำนอำชีพ และกำรมี
รำยได้ระหว่ำงเรียน รวมถึงกำรเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีควำมร่วมมือกับท้องถิ่นและบริกำรชุมชนอย่ำง
เข้มแข็งท ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ เช่ือมั่นและศรัทธำในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน โดยมุ่ง
กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต และให้ควำมรู้กับผู้เรียนตำมหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 
  เจตคติ หมำยถึง กรอบแนวควำมคิดซึ่งเป็นท่ีเข้ำใจของตนเองในกำรประเมินค่ำบุคคล วัตถุ ส่ิงของต่ำงๆ 
ครั้งแรกว่ำ ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบอำชีพสุจริต หมำยถึง กำรประกอบกำรงำนหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิด
ผลผลิตและรำยได้ในกำรเล้ียงอำชีพ ลักษณะเป็นงำนประจ ำเพื่อเล้ียงชีพตนเอง ครอบครัว หรืออำชีพใดก็ตำมท่ี
ไม่ผิดกฎหมำย ไม่ผิดศีลธรรมหรือจำรีตประเพณีท่ีดีงำม เป็นท่ียอมรับของสังคม            
  ดังนั้น เจตคติท่ีดีต่อกำรประกอบอำชีพสุจริต จึงหมำยถึงกำรมีกรอบแนวควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีดี รัก 
และช่ืนชอบต่อกำรประกอบอำชีพระดับสูงหรือระดับต่ ำท่ีชอบด้วยกฎหมำย ศีลธรรมหรือจำรีตประเพณีท่ีดีงำม 
และเป็นท่ียอมรับของสังคม ถึงแม้ว่ำกำรประกอบอำชีพสุจริตจะได้รับผลตอบแทนอันเป็นรำยได้ท่ีไม่สูงมำกนักใน
บำงอำชีพ เช่น พ่อค้ำแม่ค้ำหำบเร่ รับจ้ำง ลูกจ้ำงรำยวัน เป็นต้น  

 โรงเรียนวัดสุขกรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ี 
สุจริต ให้เกิดกับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริตขึ้น  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดต่อไป 

 

 



๔๑ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

    ๒.๑ เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
    ๒.๒.เพื่อศึกษำและก ำหนดกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริตของ 

นักเรียน โรงเรียนวัดสุขกร 
    ๒.๓ เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริตของ 
           นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร 
    ๒.๔ เพื่อสร้ำงเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต  

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพืน้ฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 
    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนทุกคนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต 

๔.กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกร
ได้ใช้หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ 
PDCA  ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. เขียนโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ / เพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชุม / แต่งต้ัง / คณะท ำงำน 
๓. ศึกษำหลักกำรและเหตุผลโครงกำร 
๔. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 
๕. มอบหมำยกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 
๑๐ พฤษภำคม๒๕๖๒ 
๑๒ พฤษภำคม๒๕๖๒ 
๑๓ พฤษภำคม๒๕๖๒ 
๑๕ พฤษภำคม๒๕๖๒ 

 
 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยปัญญำ จันทร์ย้อย 
นำยคมกฤช ทองนพคุณ 

 และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
   ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนิน
โครงกำรฯต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
  ๒. กิจกรรมจักสำนก้ำนจำก 
  ๓. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีส้มต ำอำชีพ 
  ๔. กิจกรรมปลูกผักปลอดสำรพิษ 
  ๕. กิจกรรมให้บริกำรชุมชนดนตรี – 
นำฏศิลป์ 

๑๐ พฤษภำคม๒๕๖๒ 
ถึง ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยปัญญำ จันทร์ย้อย 
นำยคมกฤช ทองนพคุณ 

และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๔๒ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำน 
    ๒. ผู้นิเทศให้ค ำแนะน ำและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ี
ได้จำกกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 

     ๑. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สรุปกำร
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้ผู้บริหำร คณะครู 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
สพป.สป.เขต1 ได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และน ำเสนอต่อสำธำรณะ เว็บไซต์ วำรสำร
โรงเรียน 
     ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำยปัญญำ จันทร์ย้อย 
นำยคมกฤช ทองนพคุณ 

 
  
 

๕. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     นักเรียนทุกคนได้รับกำรพฒันำควำมรู้ทักษะพืน้ฐำน  
และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริตในปริมำนร้อยละ ๙๕ 

กำรส ำรวจ 
กำรบันทึกรำยรับ-
รำยจ่ำย 

- แบบส ำรวจ 
- แบบบันทึกรำยรับ-

รำยจ่ำย 
ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนทุกคนมีกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพท่ีสุจริต สำมำรถ
สรุปควำมคิดและด ำเนินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยแบบเป็นองค์รวม   

 
สรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 

 
- แบบประเมิน

โครงกำร 

 

 

 



๔๓ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท          

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๑๐,๐๐๐ - - - นำยปัญญำ จันทร์ย้อย 
นำยคมกฤช ทองนพคุณ 

  
๒ ค่ำด ำเนิน

โครงกำรฯ 
- - - - - - 

๓ ค่ำวิทยำกร - ๑๐,๐๐๐ - - - - 
รวม ๑๐,๐๐๐  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ และเจตคติท่ีดีต่อ
อำชีพท่ีสุจริต สำมำรถสรุปควำมคิดและด ำเนินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยแบบ
เป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจำกกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่องในเจตคติท่ีดี และผู้เรียนมีบทบำทส ำคัญมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำอำชีพ มีทักษะพื้นฐำนและศึกษำเรียนรู้เพิ่มเติมจนเป็นนิสัยส่งผลต่อกำรมีทักษะชีวิต ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชำชีพ ในคุณลักษณะของศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีเท่ำเทียมกันอย่ำงมีคุณภำพ 
เป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนท่ีจะพัฒนำไปสู่ระดับประเทศชำติต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ชื่อโครงการ      พัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
       และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
แผนงาน      งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ      นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
ลักษณะโครงการ     โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.     มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
        กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำรกระจำย 

   อ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตอบสนอง 
   ต่อนโยบำยต้นสังกัด สพป.สป. เขต 1สพฐ. ศธ. และนโยบำยรัฐบำล 

.............................................................................................................................. ........................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 งำนวิชำกำรเป็นงำนท่ีมีควำมส ำคัญยิ่งและเป็นงำนท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดของสถำนศึกษำ เพรำะ
จุดมุ่งหมำยของกำรบริหำรวิชำกำรอยู่ท่ีกำรสร้ำงนักเรียนให้มีคุณภำพ มีควำมรู้ มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตำม
ต้องกำร งำนวิชำกำรเป็นตัวบ่งช้ีคุณภำพและควำมส ำเร็จของโรงเรียนมักจะพิจำรณำจำกคุณภำพของผลผลิต คือ
ตัวนักเรียน ดังนัน้คุณภำพของผลผลิตขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรจึงเป็นงำนท่ีส ำคัญ ท่ีจะต้องร่วมมือกันด ำเนินกำรและพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
มำตรฐำนและคุณภำพทำงกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

โรงเรียนวัดสุขกรจึงบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ท้ังด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ตำมมำตรฐำนท่ี ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ กำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรท่ีเน้นพัฒนำผู้เรียนอยำ่งรอบด้ำน 
 ๒.๒ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๔ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 - งำนบริหำรวิชำกำร บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ครบท้ัง ๑๗ ด้ำน ๑๐๐% 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 -โรงเรียนวัดสุขกรบริหำรงำนวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้ผู้เรียน 
  ประสบผลส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร โรงเรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน   



๔๕ 

 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน  ( Plan )  
๑. ผู้บริหำร คณะครูวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ 
๒.จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 

๒๕ มีนำคม 
๒๕๖๒ 

๑๒ พฤษภำคม
๒๕๖๒ 

 
 

-นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
-นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
และคณะครูทุกคน 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๑.๑ ด ำเนินกำรวำงแผนกำรบริหำรวิชำกำร 
๑.๒ รวบรวมข้อมูลและก ำกับดูแล 
๑.๓ นิเทศและติดตำมเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

- 
๓๑ มีนำคม 

๒๕๖๓ 

-นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
-นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
 

 ๒. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.๑ วิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
๒.๒ วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อก ำหนด
จุดเน้นท่ีสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ 
๒.๓ ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศและชุมชน
เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถำนศึกษำ 
๒.๔ จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำ
เพื่อน ำไปจัดท ำรำยวิชำพื้นฐำนหรือรำยวิชำเพิ่มเติม 
๒.๕ จัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
๒.๖ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมสำระกำร
เรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 

-นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
-คณะครูทุกคน 

 ๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๓.๑ จัดท ำแผนกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตำมแนวปฏิรูป
กำรเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓.๒ จัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำคุณธรรมน ำควำมรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ ใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนและแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงสำวอิสรีย์ อ่อนนวม 
-คณะครูทุกคน 



๔๖ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนำห้องสมุดและห้องปฏิบัติกำร
ต่ำงๆท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๕ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓.๖ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศชองนักเรียน 
๓.๗ จัดกำรเรียนกำรสอนช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมและมีควำมสำมำรถพิเศษ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวอิสรีย์ อ่อนนวม 
-คณะครูทุกคน 

 ๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๔.๑ จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นของตนเอง 
๔.๒ จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับ
กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๓ จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นต้นแบบให้กับ
สังคมอื่น 
๔.๔ จัดท ำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มี
ควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีควำมสุข 
๔.๕ จัดให้มีวิชำกำรครบถ้วนตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๔.๖ เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของวิชำส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
๔.๗ เพิ่มเติมเนื้อหำวิชำท่ีสอดคล้องกับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและโลก 
๔.๘ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
กลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔.๙ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงกำรใช้
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
-นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
 

 ๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๕.๑ จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมสอดคล้องกับควำม
สนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
๕.๒ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนกำรคิด  
กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์
ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ 
-คณะครูทุกคน 



๔๗ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง  ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำร
อ่ำน และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
๕.๔ จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไวในทุกวิชำ  
๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสำมำรถจัด
บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียน กำรสอน 
และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
และมีควำมรอบรู้ รวมท้ังสำมำรถใช้กำรวิจัย เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกส่ือกำรเรียนกำร
สอน และแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง ๆ 
 ๕.๖ จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดข้ึน’โต้'ทุกเวลำ ทุกสถำนท่ี 
มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ บิดำ มำรดำ และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำม
ศักยภำพ 
 ๕.๗ ศึกษำค้นคว้ำพัฒนำรูปแบบหรือกำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีก้ำวหน้ำ เพื่อเป็นผู้น ำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
สถำนศึกษำอื่น 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ 
-คณะครูทุกคน 

 
 
 

๖.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน 
๖.๑ ก ำหนดระเบียบกำรวัดและประเมินผลของ
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ โดย 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศ 
๖.๒ จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
๖.๓ วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์ผล
กำรเรียน และอนุมัติผลกำรเรียน  
๖.๔ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ช่วงช้ัน และ
จัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 
๖.๕ จัดให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและ
ประเมินผล 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงสำวอัจฉรำภรณ์บุญนัก 
-คณะครูทุกคน 



๔๘ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๖.๖ จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผล ประเมินผล 
และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 
๖.๗ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรประเมินกำร
เรียนด้ำนต่ำง ๆ รำยปี/รำยภำคและตัดสินผลกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนช่วงช้ันและจบกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวอัจฉรำภรณ์บุญนัก 
-นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
-คณะครูทุกคน 

 ๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๗.๑ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้และ
กระบวนกำรท ำงำนของผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวช้อง
กับกำรศึกษำ 
๗.๒ พัฒนำครูและผู้เรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย เป็นส ำคัญ 
ในกำรเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้นท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด 
กำรจัดกำร กำรหำเหตุผลในกำรตอบปัญหำ และ
กำรเรียนรู้ในปัญหำท่ีตนสนใจ 
๗.๓ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
๗.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง สนับสนุนให้
ครูน ำผลกำรวิจัยมำใช้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และ 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวอัจฉรำภรณ์บุญนัก 
-นำงสำวพรศิริ กุดนอก 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยท้ังภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจักระบวนกำรเรียนรู ้
๘.๒ จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำให้เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนำห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชำ 
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือ ในห้องเรียน ห้อง
พิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชำกำร ศูนย์วิทยำบริกำร 
Resource Center สวนสุขภำพ สวนวรรณคดี สวน
หนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำยทินวัตร  อำทิตย์ 
-คณะครูทุกคน 



๔๙ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๘.๓ จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนของ สถำนศึกษำ ของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทำง/แผนท่ีและระบบกำร
เช่ือมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน ห้องสมุด
สถำบันกำรศึกษำ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 
๘.๔ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้และนิเทศก ำกับ ติดตำมประเมินและปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง  
๘.๕ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ต่ำงประเทศ 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำยทินวัตร  อำทิตย์ 
-คณะครูทุกคน 

 ๙. การนิเทศการศึกษา 
๙.๑ สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวช้องให้
เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำ เป็นกระบวนกำร
ท ำงำนร่วมกันท่ีใช้เหตุผลกำรนิเทศเป็นกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภำพ 
กำรนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร 
เพื่อให้ทุกคนเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้ำวหน้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัว
ครูเอง 
๙.๒ จัดกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและ กระบวนกำร 
๙.๓ จัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เช่ือมโยง
กับระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

  ตลอดปี
กำรศึกษำ 

-นำงสำวอิสรีย์ อ่อนนวม 
-คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 ๑๐. การแนะแนว 
๑๐.๑ ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีกำรแนะ
แนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๑๐.๒ จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ สถำนศึกษำให้ชัดเจน 
๑๐.๓ สร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำ
ของกำรแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ 
-คณะครูทุกคน 
 



๕๐ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๐.๔ ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องจิตวิทยำและกำรแนะแนว และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สำมำรถบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน  
๑๐.๕ คัดเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม ท ำหน้ำท่ี 
ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษำ ครูประจ ำช้ัน และ
คณะอนุกรรมกำรแนะแนว 
๑๐.๖ ดูแล นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ 
๑๐.๗ ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
๑๐.๘ ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนวระหว่ำง
สถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชน บ้ำน ชุมชน 
ในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
๑๐.๙ เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ 
-คณะครูทุกคน 

 ๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๑๑.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพิ่มเติมของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและควำมต้องกำร ของชุมชน 
๑๑.๒ จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศจัดโครงสร้ำง
กำรบริหำรท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำงำนและกำรสร้ำง
ระบบประกันคุณภำพภำยใน จัดระบบสำรสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีควำมสมบูรณ์ เรียกใช้ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๑๑.๓ จัดท ำแผนสถำนศึกษำท่ีมุ่งเน้นคุณภำพ
กำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร์) 
๑๑.๔ ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำในกำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ี
เข้มแข็งเน้นกำรมีส่วนร่วมและวงจรกำรพฒันำ
คุณภำพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) วงจร PDCA 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
-คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 



๕๑ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๑.๕ ตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ โดย
ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง 
 ๑๑.๖ ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดเพื่อรองรับ  
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
๑๑.๗ จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 
(SAR) และสรุปรำยงำนประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน เสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ ต่อสำธำรณซน 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
-คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๒.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๒.๑ จัดกระบวนกำร เรี ยนรู้ ร่ วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น 
๑๒.๒ ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน  
๑๒.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำอบรม มี
กำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำง ๆ 
๑๒.๔ พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำร รวมท้ังหำวิธีกำร สนับสนุนให้มี
กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงดำรณี ศรีเพียรวงษ์ 
-นำงสำวพรศิริ กุดนอก 

 ๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๓.๑ ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจน
วิทยำกรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของผู้เรียนทุกด้ำน รวมทั้งลืบ
สำนจำรีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ 
๑๓.๒ เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับ องค์กร 
๑๓.๓ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรท่ีสำมำรถเช่ือมโยงหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรกับวิชำกำรในท่ีอื่นๆ 
๑๓.๔จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี กับศิษย์เก่ำ 
ประชุมผู้ปกครอง กำรปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน ฯลฯ 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
-คณะครูทุกคน 



๕๒ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
๑๔.๑ ประซำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ สถำบัน
สังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กำรศึกษำท่ีเป็นจุดเน้นเฉพำะ  
๑๔.๒ จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่ม
ควำมพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน
สังคมอื่นท่ีร่วมจัดกำรศึกษำ   
๑๔.๓ ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และสถำบันสังคมอื่นร่วมกันจัดกำรศึกษำ และใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
๑๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ร่วมกนัระหว่ำงสถำนศึกษำ กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น  
๑๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น ได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
วิชำกำรตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น  
๑๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ท้ังด้ำน
คุณภำพและปริมำณเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
-คณะครูทุกคน 

 



๕๓ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๕.๑ ศึกษำและวิเครำะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของ สถำนศึกษำ เพื่อให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรับรู้และลือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน 
๑๕.๒ จัดท ำร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน 
๑๕.๓ ตรวจสอบร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำและ 
แกไ้ขปรับปรุง     
๑๕.๔ น ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำน
วิชำกำรของสถำนศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
๑๕.๕ ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้ระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร ของ
สถำนศึกษำ และน ำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสม
ต่อไป  

ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
-คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
๑๖.๑ ศึกษำวิเครำะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีคุณภำพสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อเป็นหนังสือ แบบเรียน 
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๑๖.๒ จัดท ำหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบแบบฝึกหัด  
ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
๑๖.๓ ตรวจพิจำรณำคุณภำพหนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสือ อ่ำนประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใช้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน  
 
 

กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ 

-นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
-คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 



๕๔ 

 

 ๑๗. การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
๑๗.๑ จัดให้มีกำรร่วมกันก ำหนดนโยบำยวำงแผน
ในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๑๗.๒ พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำพร้อมท้ังให้มีกำรจัดต้ังเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำยทินวัตร  อำทิตย์ 
-นำยจำมร ชุนสำย 

 ๑๗.๓ พัฒนำและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำส่ือและ เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำท่ีให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพำะหำแหล่งส่ือท่ี
เสริม กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
๑๗.๔ พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำให้เป็น
แหล่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำและชุมชน 
๑๗.๕ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำผลิตใช้ และ
พัฒนำส่ือและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ -นำยทินวัตร  อำทิตย์ 
-นำยจำมร ชุนสำย 

๓ ขั้นตรวจสอบ ( Check)  
๑.นิเทศติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนบริหำร
วิชำกำรท้ัง ๑๗ งำนตำมปฏิทินปฏิบัติงำน 
๒.ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ นำงสำวนวลอนงค์วงษ์เพ็ชร ์
- นำงเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภำ 
- ผู้ช่วยฝ่ำยบริหำร ๔ งำน 
- ครูท่ีได้รับมอบหมำย 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำวิชำกำร
ท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้ท่ีประชุมและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรับทรำบผลและ
รำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

๒๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

- นำงเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภำ 
-นำงสำวพรธิดำ สดแสงจันทร์ 
 

 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 ๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
-งำนบริหำรวิชำกำร บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำร ครบท้ัง ๑๗ ด้ำน ๑๐๐% 
ด้านคุณภาพ 
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส ำเร็จตำม
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร โรงเรียนมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
 

 
คุณภำพของผลงำน/กำร
สังเกต/กำรสัมภำษณ์/กำร
สอบถำม 
กำรสังเกต/กำรสัมภำษณ์/
กำรสอบถำม/กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

 
๑.แบบประเมินผลงำน/แบบ
สังเกต/แบบสัมภำษณ์/
แบบสอบถำม 
๒.แบบสอบถำม/แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 

 
ท่ี 

 
รายการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสด ุ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร - - - - - - -นำงเพ็ญพร  
  เอี่ยมจิตโสภำ   
-นำงสำวพรธิดำ 
สดแสงจันทร์  

๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

- - ๔๐,๐๐๐ - - - 

๓ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ใน
กำรจัดป้ำยฯ 

- - - - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

- - - - -  

                        รวม - - ๔๐,๐๐๐ - -  
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - โรงเรียนวัดสุขกรได้ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย คณะครูทุกคนท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรสอนและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  
ท่ีได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 

 
 
 
 



๕๖ 

 

ชื่อโครงการ    จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แผนงาน    งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ , นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บุญนัก 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.   มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
    เป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำม 
    ต้องกำรของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพฒันำไปในทำงท่ี 
    ดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริต ใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผล 
    และประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

  กำรประกำศใช้กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และกำรประกำศใช้มำตรฐำนระดับ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
 มำตรฐำนท่ี ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติจริงรวมทั้งควำมสำมำรถในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนกำรตรวจสอบ และประเมินห้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำห้องเรียน โดยครู
มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก รวมท้ังมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ได้คุณภำพมำตรฐำนโรงเรียนวัดสุขกร จึงได้
จัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
๒.๒ เพื่อให้ครูมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก จัดท ำส่ือกำรเรียนรู้ ส่ือกำรเรียนกำรสอน เอกสำร 
 ประกอบกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ 
๒.๓ เพื่อให้ครูได้รับกำรนิเทศและตรวจสอบประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
๒.๔ เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ 
 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริงร้อยละ ๑๐๐  
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ๑๐๐ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขกับกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๑.๓ ครูมีแผนกำรวัดผลและประเมินผลทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และได้รับกำรนิเทศร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 



๕๗ 

 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีแผนกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓.๒.๒ ครูได้จัดท ำส่ือท่ีมีคุณภำพท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงจำกผู้ทรงคุณวุฒิและใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๓.๒.๓ นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข น ำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๒.๔ ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกัลยำณมิตร 
๓.๒.๕ คณะครู ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ 
 นักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภำพ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ผู้บริกำรและคณะครูวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำร
บริกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. เสนอโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเสนออนุมัติ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๔. ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำน  

 

 

๑๐ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 

 

 

 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์ 
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ
นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บุญนัก 
 
 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 

๑. อบรมให้ควำมรู้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
๒. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
กำรวัดกำรประเมินผล 
๓. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำส่ือกำรเรียนรู ้
๔. จัดท ำและพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอน เอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๕. กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรเรียนรู้ 
๖. กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๗. กิจกรรมแสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพของ
ผู้เรียน 
๘. กิจกรรมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
๙. กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ปกครองชุมชน 

๑๖ พฤษภำคม
๒๕๖๒ ถึง ๓๐
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 

นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ
นำงสำวอัจฉรำภรณ์  บุญนัก 
คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๕๘ 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (check)  
๑. นิเทศติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    - ตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 
    - สังเกตกำรณ์สอน 
    - ถ่ำยวีดีทัศน์ ฯลฯ  
๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 
๓. ประเมินกำรด ำเนินโครงกำร 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ
นำงสำวอัจฉรำภรณ์  บุญนัก 

 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
- สรุปรำยงำนผล/ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
- รำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำและเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ
นำงสำวอัจฉรำภรณ์  บุญนัก 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

๑. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริงร้อยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขกับกำรบริหำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก  
๓. ครูมีแผนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
ได้รับกำรนิเทศร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 

 

สังเกต 

 

สัมภำษณ์ 

 

 

 

- แบบนิเทศ 

 

- แบบ
ประเมินควำม
พึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ  
๑. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีแผนกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒. ครูได้จัดท ำส่ือท่ีมีคุณภำพท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงจำกผู้ทรงคุณวุฒิและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๓. นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข น ำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อกำรเรียนรู้ 
๔. ครูได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกัลยำณมิตร 
๕. คณะครู ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและชุมชนให้ควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำนักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภำพ 

 

 

ประเมิน
โครงกำร 

 

 

แบบประเมิน
โครงกำร 



๕๙ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ท่ี 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน
ระบุ.................................. 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร       
นำงสำวนันทนำ  
ทวีชำตินำงสำว
อัจฉรำภรณ์  
บุญนัก 

 

 

 

๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

 ๕,๐๐๐     

๓ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำร
จัดป้ำยนิเทศและคู่มือ 

 ๕,๐๐๐     

๔ ค่ำพำหนะในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

      

รวม ๑๐,๐๐๐ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - ครูมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำรเรียนกำรสอนตำมศักยภำพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล มีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี จัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำส่ือท่ีมีคุณภำพใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน และมีเจตคติท่ีดีต่อ
กำรเรียนรู ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                      
แผนงาน   งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   นำยไกรศร  รักสวน 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  

หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 ............................................................................................................................. .................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญำ มี
ควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำกำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักกำรออกก ำลังกำย  มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ กำรปกครอง   ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรกัษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และ
สร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข     

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนยัง มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คือ รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทยและมีจิต
สำธำรณะ 

เพื่อสนองนโยบำยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมุ่งผู้เรียนให้มี
สมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตรและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนวัดสุขกรจึงจัดโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมขึ้นใน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมตำมหลักสูตร 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 

 ๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรมตำมหลักสูตร 



๖๑ 

 

 ๓.๑.๒ ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 
 ๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
 ๓.๑.๔ ผู้เรียนทุกคนมีกำรยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
 ๓.๑.๕ ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ  

๓.๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรมตำมหลักสูตรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำม
เอื้ออำทรผู้อื่น กตัญญูกตเวที ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง  มีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
๑ 
 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑.  เขียนโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงกำร / เพื่อขออนุมัติ 
๒.  ประชุม / แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๓.ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 

 

 
๑๐ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
นำยไกรศร  รักสวน 
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 

๒.๑ จัดกิจกรรมบูรณำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณธรรม และจริยธรรม 
   ๒.๑.๑ รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
    - กิจกรรมเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ                                            
    -ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
   ๒.๑.๒ ซื่อสัตย์ สุจริต/มีวินัย 
    - กิจกรรมคนดีศรีสุขกร  
    ๒.๑.๓ รักษ์ควำมเป็นไทย  
       - กิจกรรมคำรวะธรรม  
       - กิจกรรมบรรยำยธรรม 
       - กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะ   
     ๒.๑.๔ จิตสำธำรณะ 
       - กิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน  
       - กิจกรรมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำสีขำว 
       - กิจกรรมท ำควำมสะอำดชุมชน 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 

นำยไกรศร  รักสวน 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 



๖๒ 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (check) 
  ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
   ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
   ๒.จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำยไกรศร  รักสวน 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

     ๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมคุีณธรรม 
และจริยธรรมตำมหลักสูตร 
     ๒.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมีสมรรถนะท่ี
ส ำคัญตำมหลักสูตร  
     ๓.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมเอื้อ
อำทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 
     ๔. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรยอมรับ
ควำมคิด และวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
     ๕.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมี              
จิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

 
 
 
ประเมินคุณธรรม และ
จริยธรรม 
กำรสังเกต / กำรสอบถำม 

 
 
 
- แบบประเมิน 
คุณธรรม และจริยธรรม- 
แบบสังเกต 
- แบบสอบถำม 

ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรมตำม
หลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร       
มีควำมเอื้ออำทรผู้อื่น กตัญญูกตเวที ยอมรับควำมคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง มีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน 
สังคม และประเทศชำติ 

 
- ควำมพึงพอใจ 
กำรสังเกต 
- กำรสอบถำม 
 

 
- แบบประเมินโครงกำร 

 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 
 



๖๓ 

 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ท่ี รายการการใช้งบประมาณ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับ
สนับระบุ.................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมตำม
หลักสูตร 

- ๕,๐๐๐ - - - - นำยไกรศร  รักสวน 
 

๒. กิจกรรม  
-บรรยำยธรรม 
-สวดมนต์หมู่สรภัญญะ   

- - ๕,๐๐๐ - - - 

๓. จัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ
ช่วยเหลือโรงเรียนวัด ชุมชน 

- - - - - - 

รวม ๑๐,๐๐๐ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณธรรม และจริยธรรมตำมหลักสูตรตำมหลักสูตร 
๗.๒ นักเรียนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 
๗.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๗.๔ นักเรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
๗.๕ นักเรียนมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนสุจริต                                       
แผนงาน   งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน  นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  

หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 ................................................................................................ ............................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจำกสภำพสังคมในปัจจุบันนี้มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดกำรแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีควำมสุขโดยมีกำรเอำรัดเอำเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมต้องกำรของตนอย่ำง ไม่พอเพียง เป็นสำเหตุท ำให้เกิดกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
ปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพสุจริต จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำกำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรกัษ์และพฒันำ
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข     

เพื่อสนองนโยบำยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึก และตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และ
จริยธรรม โรงเรียนวัดสุขกรจึงจัดโครงกำรโรงเรียนสุจริตขึ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักสูตร 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำมหลักสูตร 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนยึดหลักควำมพอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของตน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนทุกคนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักสูตร 
๓.๑.๒ ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำมหลักสูตร 
๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๑.๔ ผู้เรียนทุกคนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๑.๕ ผู้เรียนทุกคนยึดหลักควำมพอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของตน  

 



๖๕ 

 

 
๓.๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนทุกคนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำมหลัก มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดหลักควำมพอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของตน 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
๑ 

 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑.  เขียนโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงกำร / เพื่อขออนุมัติ 
๒.  ประชุม / แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๓.ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 

 
 

 
๑๐ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 
 
 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ควำมซื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักสูตร 
   ๒.๑.๑ ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
     - กิจกรรมของหำยได้คืน 
     - กิจกรรมคนดีศรีสุขกร 
     - กิจกรรมโรงเรียนสีขำว 
   ๒.๑.๒ คุณธรรมตำม จริยธรรม 
     - กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว 
     - กิจกรรมคำรวะธรรม 
     - กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมำธิ    
    ๒.๑.๓ ยึดหลักควำมพอเพียง 
     - กิจกรรมปลูกผักสวนครัวกินได้ 
     - กิจกรรมรีไซเคิล ขวดน้ ำ แก้วน้ ำ 
     - กิจกรรมลดกำรใช้ขยะ 
     - กิจกรรมออมวันละน้อย 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
      ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำก
กำรปฏิบัติงำน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 



๖๖ 

 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สรุปผลประเมินผล
โครงกำรฯ 
๒.จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
 ๑ ผู้เรียนทุกคนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักสูตร 
 ๒ ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำมหลักสูตร 
 ๓ ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต     
 ๔ ผู้เรียนทุกคนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์
สุจริต 
 ๕ ผู้เรียนทุกคนยึดหลักควำมพอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิต
ของตน 

 
ประเมินควำมซื่อสัตย์

สุจริต 
กำรสังเกต / กำร

สอบถำม 

 
- แบบประเมิน 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- แบบสังเกต 

- แบบสอบถำม 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำม
หลัก มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักควำม
พอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของตน 

- ควำมพึงพอใจ 
กำรสังเกต 

- กำรสอบถำม 
 

- แบบประเมิน
โครงกำร 

 
- แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ท่ี 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุระบุ.......... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑
. 

จัดกิจกรรมส่งเสริมควำม
ซื่อสัตย์ สุจริตตำม
หลักสูตร 

- - ๕,๐๐๐ - - - นำงสำวประภำพรรณ 
วงษ์ปำน 
นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
 ๒

. 
จัดกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมตำมหลักสูตร 

- - - - - - 

๓
. 

จัดกิจกรรมยึดหลักควำม
พอเพียง 

- - - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ 



๖๗ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักสูตร 
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณธรรมตำม จริยธรรมตำมหลักสูตร 
๗.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๗.๔ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๗.๕ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรยึดหลักควำมพอเพียงเป็นปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตของตน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
แผนงาน   งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
    นำงสำวศรัณยำ หนูใหญ่ศิริ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ที่ ๖ สนองนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน 
  คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
 กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต๑ 
............................................................................................................................. .......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้มอบหมำยให้โรงเรียนดีประจ ำต ำบลด ำเนินกำร
ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (๑ ต ำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ) ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนท่ีมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง โดยพัฒนำโรงเรียนท้องถิ่นระดับต ำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล”ท่ีมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และ
สุขอนำมัย 
 โรงเรียนวัดสุขกรเป็นโรงเรียนประจ ำต ำบล ท่ีผ่ำนกำรประเมินควำมยั่งยืนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล ในปี 
๒๕๕๙ ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่ม
โอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เกิดควำมเท่ำเทียมและครอบคลุมท้ังชุมชนลดควำมเหล่ือมล้ ำด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำแก้ปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จึงได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบลขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบท่ีมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

    อย่ำงมีคุณภำพ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนอื่นๆ  
 ๒.๓ เพื่อสร้ำงโอกำสให้กับนักเรียนในชุมชนได้พัฒนำอย่ำงเต็มท่ีโดยเฉพำะงำนด้ำนอำชีพน ำไปสู่กำรลด 

    ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณภำพ  เอกชน  ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงำนอื่นๆเข้ำมำ 
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนักเรียนและโรงเรียนวัดสุขกรให้เป็นศูนย์กลำงของชุมชน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ โรงเรียนวัดสุขกรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมพร้อมในกำร 
  จัดกำรเรียนกำรสอน มีอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและครูมี 



๖๙ 

 

  ประสิทธิภำพ 
 ๓.๒.๒ โรงเรียนวัดสุขกรได้รับควำมร่วมมือจำกชุมขนและหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ 
  เกิดกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม 
  ทำงกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ เช่ือมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๓ โรงเรียนวัดสุขกรได้สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้พัฒนำอย่ำงเต็มท่ี โรงเรียนกลำยเป็นส่วนรวม 
  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำชอง และร่วมพัฒนำคุณภำพของ 
  โรงเรียนในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน  ( Plan )  
๑. ผู้บริหำร คณะครูวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำน
ตัวชี้วัด เป้ำหมำยของโรงเรียนคุณภำพระดับ
ต ำบล 
๒.จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

 
๒๕ มีนำคม 

๒๕๖๒ 
๑๒ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
- นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
- นำงเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภำ 
-คณะครูทุกคน 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑.ศึกษำท ำควำมเข้ำใจโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล 
-.ร่วมกันระดมควำมคิดแนวทำงขับเคล่ือน
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลตำมบริบทของ
โรงเรียน 
-.วิเครำะห์ SWOT กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
๒.พัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลด้ำนท่ี ๑ 
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
- อำคำรสถำนท่ี 
-ระบบสำธำรณูปโภค 
-สภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
-ระบบกำรป้องกันและระบบควำมปลอดภัย
ภำยในโรงเรียน 
-โภชนำกำรและสุขภำพ 

๑๓ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
- หัวหน้ำงำนท้ัง ๔ งำน 
-คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
- นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
- นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
- กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

-ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือผู้มี
ควำมต้องกำรพิเศษ 
-เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
๓. พัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลด้ำนท่ี ๒ 
ส่งเสริมกำรศึกษำ โดย 
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
-ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-นักเรียน 
-กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำของเอกชน บ้ำน วัด 
รัฐและโรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 

- นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
หัวหน้ำงำนท้ัง ๔ งำน 
-คณะครูทุกคน 

๓ ขั้นตรวจสอบ ( Check)  
๑.นิเทศติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 ๒.ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำควำมส ำเร็จ 

ตลอดปีกำรศึกษำ - นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
-หัวหน้ำงำนท้ัง ๔ งำน 
- ครูท่ีได้รับมอบหมำย 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบลต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำรับทรำบผลและรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำและรำยงำนเผยแพร่
ต่อสำธำรณชน พร้อมรับกำรประเมินโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

๓๐  มีนำคม 
๒๕๖๓ 

- นำงเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภำ 
-นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
-นำงสำวศรัณยำ หนูใหญ่ศิริ 
 

 

๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณภำพ เพรำะ 
เอกชน  ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงำนอื่นๆเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำนักเรียนและโรงเรียนวัดสุขกรให้เป็น
ศูนย์กลำงของชุมชน 
 

 
คุณภำพของผลงำน/กำร
สังเกต/กำรสัมภำษณ์/กำร
สอบถำม 
 

 
๑.แบบประเมินผลงำน/
แบบสังเกต/แบบ
สัมภำษณ์/แบบสอบถำม 
 
 

 



๗๑ 

 

ด้านคุณภาพ 

-โรงเรียนวัดสุขกรเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมี
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมงำนอำชีพและสุขอนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมที่
มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรแก่นักเรียนและชุมชน 

กำรสังเกต/กำรสัมภำษณ์/
กำรสอบถำม/กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

๒.แบบสอบถำม/แบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
ท่ี 

 
รายการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนนุ  
ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร - - - - - - -นำงเพ็ญพร  
  เอี่ยมจิตโสภำ   
 -นำงสำววำสนำ 
สำทิพย์จันทร์ 
-นำงสำวศรัณยำ 
หนูใหญ่ศิริ 
 

๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

- - ๕,๐๐๐ - - - 

๓ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ใน
กำรจัดป้ำยฯ 

- - ๕,๐๐๐ - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

- - - - -  

                        รวม - - ๑๐,๐๐๐ - -  
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- โรงเรียนวัดสุขกรเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลท่ีให้โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีเท่ำเทียมกันอย่ำงมี

คุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเข้มแข็งท้ังด้ำนวิชำกำร สมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และจิตสำธำรณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมพร้อม
ด้ำนกำยภำพ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนท่ีเน้นกำรพัฒนำพื้นฐำน
ด้ำนอำชีพ และกำรเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีควำมร่วมมือกับท้องถิ่นและบริกำรโรงเรียนเครือข่ำยและ
ชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง 
 

 
 

 

 

 

 



๗๒ 

 

ชื่อโครงการ     ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของเด็ก 
แผนงาน     งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
ลักษณะโครงการ       โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ           ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของเด็ก 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  

หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมี 
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู
และกำรให้กำรศึกษำ เนื่องจำกเด็กวัยนี้ต้องกำรกำรเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง ๕ ด้ำน
จำกบิดำมำรดำ คนรอบข้ำง และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนำกำรท่ีเป็นรำกฐำนของ บุคลิกภำพ อุปนิสัย 
และกำรเจริญเติบโตท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ สมอง สติปัญญำ ควำมสำมำรถ ระบบประสำทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด  กำรอบรมปลูกฝังสร้ำงเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็ม
ศักยภำพในช่วงอำยุนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีดีจะให้เขำเติบโตเป็นเยำวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลำด คิดเป็น ท ำ
เป็นและมีควำมสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยกำรพึ่งพำพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ีท ำหน้ำท่ีคอยให้
กำรช่วยเหลือเล้ียงดู ปกป้องจำกอันตรำย หำกผู้ใหญ่ให้ควำมรักเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด อบรมเล้ียงดูโดยเข้ำใจถึง
พัฒนำกำรของเด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีเปล่ียนไปตำมวัยได้อย่ำง
เหมำะสมให้เกิดควำมสมดุลกันท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ และสังคม แล้วจะส่งผลให้เด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีควำมมั่นคงทำงใจ รู้ภำษำ ใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเองในขั้นต่อไป ท ำให้เป็น
คนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีประโยชน์เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีควำมเข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย กำรดูแลเอำใจใส่สุขอนำมัยของตัวเอง มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงต่อส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ โรคภัยและควำมรุนแรงต่ำง ๆ ปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภำพกำยท่ีดี จึงถือว่ำเด็กปฐมวัย คือ 
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดให้ได้รับกำรศึกษำ และกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในทำงท่ี
เหมำะสมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับควำม
รัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด ควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปพร้อมกันทุกด้ำน ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็กแต่ละคน โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรสังเกต กำรคำดคะเน และประมวลทักษะต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์
โดยตรงผ่ำนกำรเล่น กำรส ำรวจ และกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับ
พัฒนำกำรทำงโรงเรียนวัดสุขกรได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนำรมณ์เบื้องต้นท่ีกล่ำว โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
ของเด็ก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 



๗๓ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
  ๒.๒  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีทักษะกำรเคล่ือนไหวตำมวัย 
  ๒.๓  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 
  ๒.๔  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถหลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและ 
   ส่ิงเสพติดได้ 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมนี้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
  ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมทัีกษะกำรเคล่ือนไหวตำมวัย 
  ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 
  ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมสำมำรถหลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและส่ิงเสพติดได้ 

    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยทุกคนมีร่ำงกำยเจริญเติบโตสมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีทักษะกำรเคล่ือนไหว

ตำมวัย สำมำรถดูแลรักษำสุขภำพของตนเองและหลีกเล่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและส่ิงเสพติดได้ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 

 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำย
ต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำสุขภำวะนักเรียน 
 ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรเป็นในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
 ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
 ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 

๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
     ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ต่ำง 
ๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ที ่๑ มีน้ าหนกัส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี 
    ๒. กิจกรรมช่ังน้ ำหนัก ส่วนสูง 

 
๑๖ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ ถึง  
๓๑ มีนำคม 

๒๕๖๓ 

 
นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 



๗๔ 

 

วัตถุประสงค์ที ่๒ มีทกัษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
    ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
    ๒. กิจกรรมกลำงแจ้ง 
วัตถุประสงค์ที ่๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
    ๑. กิจกรรมตรวจสุขภำพประจ ำวัน 
    ๒. กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
    ๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพด้วย 
         อำหำรเสริม (นมโรงเรียน) 
วัตถุประสงค์ที ่๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรคภัย 
อุบตัิเหตุ และสิ่งเสพตดิได้ 

๑. กิจกรรมเฝ้ำระวังต่อต้ำนยำเสพติด 

 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑.นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำก
กำรปฏิบัติงำน 

 
๑๐ มีนำคม 

๒๕๖๓ 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์  
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล(Act) 

     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

 
๓๐ มีนำคม 

๒๕๖๓ 

นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
     ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนมีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
     ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะ 
กำรเคล่ือนไหวตำมวัย 
     ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพของตน                                                                                                                                
๔. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมสำมำรถในกำร
หลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และส่ิงเสพติดได้  
 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน
ร่องรอยกำรปฏิบัติกิจกรรม 
- สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรควำมพึงพอใจ 

 
- สมุดรำยงำนประจ ำวันของเด็ก 
- บันทึกน้ ำหนัก   
- บันทึกส่วนสูง 
- แบบบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
- สมุดรำยงำนประจ ำวันของเด็ก 
- บันทึกผลกำรแบบประเมิน
โครงกำร 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 



๗๕ 

 

ด้านคุณภาพ        
     เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดสุขกรมีน้ ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีทักษะกำรเคล่ือนไหวตำม
วัยอย่ำงเหมำะสม มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของ
ตนเองและมีควำมสำมำรถหลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ี
เส่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และส่ิงเสพติดได้                                  

 
- ประเมินโครงกำร 

 
- แบบประเมินโครงกำร 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 

ท่ี รายการการใช้งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

      นำงดำรณี ศรี
เพียรวงศ์ 

๒. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    
รวม ๕,๐๐๐ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีร่ำงกำยเจริญเติบโตสมวัย 
    ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
    ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถหลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและส่ิงเสพติด ได้ 
    ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็ก 
แผนงาน    งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
ลักษณะโครงการ      โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนิน             ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของเด็ก 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  ๔ ห้องเรียนมีคุณภำพสภำพแวดล้อมในโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น 

สวยงำม มีควำมปลอดภัยห้องเรียนสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำมเหมำะสมกับ
กำรเรียนกำรสอนมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ห้องเรียนมีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ห้องเรียนมีสภำพแวดล้อมเหมำะสม แสดงสว่ำงเพียงพอ อำกำศถ่ำยเท
ได้สะดวกน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 

  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู
และกำรให้กำรศึกษำ เนื่องจำกเด็กวัยนี้ต้องกำรกำรเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง ๕ ด้ำน
จำกบิดำมำรดำ คนรอบข้ำง และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนำกำรท่ีเป็นรำกฐำนของ บุคลิกภำพ อุปนิสัย 
และกำรเจริญเติบโตท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ สมอง สติปัญญำ ควำมสำมำรถ ระบบประสำทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด  กำรอบรมปลูกฝังสร้ำงเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญ เติบโตเต็ม
ศักยภำพในช่วงอำยุนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีดีจะให้เขำเติบโตเป็นเยำวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลำด คิดเป็น ท ำ
เป็นและมีควำมสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยกำรพึ่งพำพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ีท ำหน้ำท่ีคอยให้
กำรช่วยเหลือเล้ียงดู ปกป้องจำกอันตรำย หำกผู้ใหญ่ให้ควำมรักเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด อบรมเล้ียงดูโดยเขำ้ใจถึง
พัฒนำกำรของเด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีเปล่ียนไปตำมวัยได้อย่ำง
เหมำะสมให้เกิดคงวำมสมดุลกันท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ และสังคม แล้วจะส่งผลให้เด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีควำมมั่นคงทำงใจ รู้ภำษำ ใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเองในขั้นต่อไป ท ำให้เป็น
คนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีประโยชน์เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีควำมเข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย กำรดูแลเอำใจใส่สุขอนำมัยของตัวเอง มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงต่อส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ โรคภัยและควำมรุนแรงต่ำง ๆ ปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภำพกำยท่ีดี จึงถือว่ำเด็กปฐมวัย คือ 
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดให้ได้รับกำรศึกษำ และกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในทำงท่ี
เหมำะสมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับควำม
รัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด ควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปพร้อมกันทุกด้ำน ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็กแต่ละคน โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรสังเกต กำรคำดคะเน และประมวลทักษะต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์
โดยตรงผ่ำนกำรเล่น กำรส ำรวจ และกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับ
พัฒนำกำรทำงโรงเรียนวัดสุขกรได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนำรมณ์เบื้องต้นท่ีกล่ำว โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
ของเด็ก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 



๗๗ 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
  ๒.๒  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก 
  ๒.๓  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 

๒.๔  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำรเคล่ือนไหวและรักธรรมชำติ 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

๓.๑.๒  เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก 
๓.๑.๓  เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
๓.๑.๔  เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมช่ืนชมศิลปะ ดนตรีกำรเคล่ือนไหว และรักธรรมชำติ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจและควำมรู้สึกท่ีเหมำะสมกับวัย  
มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกและควบคุมกำรแสดงออกของอำรมณ์
อย่ำงเหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ กำรเคล่ือนไหวและรักธรรมชำติ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 
 
 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan)  
     ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำย
ต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำสุขภำวะนักเรียน 
     ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
     ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
     ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
     ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 

๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์  
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
  ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯต่ำงๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๑ มีความร่าเริงแจ่มใสและมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
    ๑. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 

 



๗๘ 

 

     ๒. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
    ๑. กิจกรรมจิตอำสำ 
    ๒. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
    ๓. กิจกรรมธนำคำรขยะ รีไซเคิล 
วัตถุประสงค์ท่ี ๓ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
    ๑. กิจกรรมเสรี/กำรเล่นตำมมุม 
    ๒. กิจกรรมรับประทำนอำหำรอย่ำงมีสติ 
    ๓. กิจกรรมเดินแถวอย่ำงมีสติ 
    ๔. กิจกรรมนั่งสมำธิ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๔ มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
    ๑. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนศิลปะดนตรี 

 
๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง 
 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล(Act) 
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรดกล
และหัวหน้ำงำนบริหำร
วิชำกำร คณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
     ๕.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมร่ำเริงแจ่มใส    
และมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
     ๕.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก 
     ๕.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้
เหมำะสมกับวัย 
     ๕.๔. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำร
เคล่ือนไหว และรักธรรมชำติ 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกพฤติกรรมของ
เด็ก 
- ช้ินงำน, ผลงำนเด็ก 
- แผนกำรจัดประสบกำรณ์
และบันทึกผลหลังสอน 
- ภำพถ่ำย 
- บันทึกพัฒนำกำรเด็ก 



๗๙ 

 

ด้านคุณภาพ        
     เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำง
อำรมณ์  จิตใจและควำมรู้สึกท่ีเหมำะสมกับวัย  มีควำมสุข   
ร่ำเริง  แจ่มใส  มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีควำมมั่นใจ  กล้ำ
แสดงออกและควบคุมกำรแสดงออกของอำรมณ์อย่ำง
เหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจน
ช่ืนชมศิลปะ  กำรเคล่ือนไหวและรักธรรมชำติ 

 
- ประเมินโครงกำร 

 
- แบบประเมินโครงกำร 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ รายการการใช้งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการ

สนับสนุน ระบุ.......... 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์       

นำงสำวอัจฉรำ มะณีกรด ๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ   ๕,๐๐๐    
รวม ๕,๐๐๐ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจและควำมรู้สึกท่ีเหมำะสมกับวัย 
 ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก 
 ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำรเคล่ือนไหวและรักธรรมชำติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
แผนงาน    งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
ลักษณะโครงการ                    โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ         ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของเด็ก 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  

หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมี 
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู
และกำรให้กำรศึกษำ เนื่องจำกเด็กวัยนี้ต้องกำรกำรเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง ๕ ด้ำน
จำกบิดำมำรดำ คนรอบข้ำง และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนำกำรท่ีเป็นรำกฐำนของ บุคลิกภำพ อุปนิสัย 
และกำรเจริญเติบโตท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ สมอง สติปัญญำ ควำมสำมำรถ ระบบประสำทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด  กำรอบรมปลูกฝังสร้ำงเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญ เติบโตเต็ม
ศักยภำพในช่วงอำยุนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีดีจะให้เขำเติบโตเป็นเยำวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลำด คิดเป็น ท ำ
เป็นและมีควำมสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยกำรพึ่งพำพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ีท ำหน้ำท่ีคอยให้
กำรช่วยเหลือเล้ียงดู ปกป้องจำกอันตรำย หำกผู้ใหญ่ให้ควำมรักเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด อบรมเล้ียงดูโดยเข้ำใจถึง
พัฒนำกำรของเด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีเปล่ียนไปตำมวัยได้อย่ำง
เหมำะสมให้เกิดคงวำมสมดุลกันท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ และสังคม แล้วจะส่งผลให้เด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีควำมมั่นคงทำงใจ รู้ภำษำ ใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเองในขั้นต่อไป ท ำให้เป็น
คนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีประโยชน์เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีควำมเข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย กำรดูแลเอำใจใส่สุขอนำมัยของตัวเอง มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงต่อส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ โรคภัยและควำมรุนแรงต่ำง ๆ ปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภำพกำยท่ีดี จึงถือว่ำเด็กปฐมวัย คือ 
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดให้ได้รับกำรศึกษำ และกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในทำงท่ี
เหมำะสมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับควำม
รัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด ควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปพร้อมกันทุกด้ำน ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็กแต่ละคน โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรสังเกต กำรคำดคะเน และประมวลทักษะต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์
โดยตรงผ่ำนกำรเล่น กำรส ำรวจ และกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับ
พัฒนำกำรทำงโรงเรียนวัดสุขกรได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนำรมณ์เบื้องต้นท่ีกล่ำว โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
ของเด็ก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 



๘๑ 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 
  ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
  ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  เด็กปฐมวัยทุกคนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 
  ๓.๑.๒  เด็กปฐมวัยทุกคนมคีวำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
  ๓.๑.๓  เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ๓.๑.๔  เด็กปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ 

 ๓.๒ เป้าหมาเชิงคณุภาพ 
  - เด็กปฐมวัยทุกคนมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย โดยมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ 
เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อ - แม่ ผู้ปกครองและครู มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท ำงำนร่วมกับ
เพื่อน ๆ หรือผู้อื่นได้และสำมำรถประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ  
 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 
 
 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
  ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและ
นโยบำยต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำสุขภำวะ
นักเรียน 
  ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
  ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
  ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
  ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 

๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 

นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ คือ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 



๘๒ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี ๑ วินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

    ๑. กิจกรรมวันไหว้คร ู
    ๒. กิจกรรมออมทรัพย์ 
    ๓. กิจกรรมยำมเช้ำหน้ำเสำธง 

วัตถุประสงค์ท่ี ๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปนั 

    ๑. กิจกรรมจิตอำสำ 
    ๒. กิจกรรมสร้ำงวินัยในห้องเรียน 
    ๓. กิจกรรมเพื่อนเรำ 

วัตถุประสงค์ท่ี ๓ สามารถเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

    ๑. กิจกรรมกลำงแจ้ง 
    ๒. กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ท่ี ๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 
    ๑. วันส ำคัญทำงศำสนำ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้
จำกกำรปฏิบัติงำน 

 
๑๐ มีนำคม 

๒๕๖๓ 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
งำนบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act)  
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำย
บริหำรและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

 
นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 

งำนบริหำรวิชำกำร 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
 ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค ำส่ังสอน
ของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 
 ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
 ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- ช้ินงำน  ผลงำนเด็ก 
- แผนกำรจัดประสบกำรณ์
และบันทึกผลหลังสอน 
- ภำพถ่ำย 
- บันทึกพัฒนำกำรเด็ก 



๘๓ 

 

 ๔. เด็กปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำท่ีตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ        
     เด็กปฐมวัยทุกคนมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้
อย่ำงเหมำะสมกับวัย โดยมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เช่ือ
ฟังค ำส่ังสอนของพ่อ - แม่  ผู้ปกครองและครู 
มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท ำงำน
ร่วมกับเพื่อน ๆ หรือผู้อื่นได้และสำมำรถประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ 

 
- ประเมินโครงกำร 

 
- แบบประเมินโครงกำร 

 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท              

ที่ รายการการใช้งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการ

สนับสนุนระบ.ุ............ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์       
นำงสำวอัจฉรำ  
มะณีกรด ๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ   ๕,๐๐๐    

รวม ๕,๐๐๐ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค ำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 
  ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
  ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนับถือ 
  ๗.๕ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 

 



๘๔ 

 

ชื่อโครงการ              ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัยของเด็ก 
แผนงาน      งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ     นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์ 
ลักษณะโครงการ        โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ           ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของเด็ก 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  
 ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไป  ในทำงท่ีดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริตใช้ 
 ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผลและประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง 
 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู
และกำรให้กำรศึกษำ เนื่องจำกเด็กวัยนี้ต้องกำรกำรเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง ๕ ด้ำน
จำกบิดำมำรดำ คนรอบข้ำง และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนำกำรท่ีเป็นรำกฐำนของ บุคลิกภำพ อุปนิสัย 
และกำรเจริญเติบโตท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ สมอง สติปัญญำ ควำมสำมำรถ ระบบประสำทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด  กำรอบรมปลูกฝังสร้ำงเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญ เติบโตเต็ม
ศักยภำพในช่วงอำยุนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีดีจะให้เขำเติบโตเป็นเยำวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลำด คิดเป็น ท ำ
เป็นและมีควำมสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยกำรพึ่งพำพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ีท ำหน้ำท่ีคอยให้
กำรช่วยเหลือเล้ียงดู ปกป้องจำกอันตรำย หำกผู้ใหญ่ให้ควำมรักเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด อบรมเล้ียงดูโดยเข้ำใจถึง
พัฒนำกำรของเด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีเปล่ียนไปตำมวัยได้อย่ำง
เหมำะสมให้เกิดคงวำมสมดุลกันท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ และสังคม แล้วจะส่งผลให้เด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีควำมมั่นคงทำงใจ รู้ภำษำ ใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเองในขั้นต่อไป ท ำให้เป็น
คนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีประโยชน์เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีควำมเข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย กำรดูแลเอำใจใส่สุขอนำมัยของตัวเอง มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงต่อส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ โรคภัยและควำมรุนแรงต่ำง ๆ ปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภำพกำยท่ีดี จึงถือว่ำเด็กปฐมวัย คือ 
ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดให้ได้รับกำรศึกษำ และกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในทำงท่ี
เหมำะสมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับควำม
รัก ควำมอบอุ่น ควำมใกล้ชิด ควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปพร้อมกันทุกด้ำน ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็กแต่ละคน โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรสังเกต กำรคำดคะเน และประมวลทักษะต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์
โดยตรงผ่ำนกำรเล่น กำรส ำรวจ และกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับ
พัฒนำกำรทำงโรงเรียนวัดสุขกรได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองต่อเจตนำรมณ์เบื้องต้นท่ีกล่ำว โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
ของเด็ก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 



๘๕ 

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องสมวัย 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
 ๒.๕  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
 ๒.๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ  ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมทัีกษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
 ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมทัีกษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
 ๓.๑.๕เด็กปฐมวัยทุกคนมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซกัถำมอย่ำงต้ังใจ รักกำรเรียนรู้มีควำมคิด 
 รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย มีทักษะ 
 กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์รวมทั้งมีจิตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 
 
 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำย
ต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำสุขภำวะนักเรียน 
 ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
 ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
 ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 
 

๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์

และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 



๘๖ 

 

๒ ด าเนินงาน (Do) 
     ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๑ มีควำมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว 
ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
    ๑. กิจกรรมเรื่องเล่ำเช้ำนี้ 
    ๒. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
วัตถุประสงค์ท่ี ๒ มีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องสมวัย 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน 
    ๒. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๓ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง
ต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
    ๑. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
    ๒. กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๔ มีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับ
วัย 
    ๑. กิจกรรมเฝ้ำระวังต่อต้ำนยำเสพติด 
วัตถุประสงค์ท่ี ๕ มีทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
    ๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
    ๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
       วิทยำศำสตร์ 
    ๓. กิจกรรมกำรทดลอง 
       บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
วัตถุประสงค์ท่ี ๖ มีจินตนำกำรและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
    ๑. กิจกรรมสร้ำงสรรค์เสรี 
    ๒. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
         (วันแห่งควำมส ำเร็จ) 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
งำนบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 



๘๗ 

 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act)  
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำย
บริหำรและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
     ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
     ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
     ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะทำงภำษำ 
ท่ีเหมำะสมกับวัย 
     ๔. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
     ๕. เด็กปฐมวัยทุกคนมีจินตนำกำรและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน
ร่องรอยกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 

 

 
 - ผลจำกำรท ำกิจกรรม/
โครงกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
- แผนกำรปฏิบัติงำน /  
โครงกำร 
- รำยงำนโครงกำร 

   - แฟ้มผลงำนเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนำกำร 

-  - แฟ้มผลงำนเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรม สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถำมอย่ำงต้ังใจ  รักกำรเรียนรู้มี
ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มีทักษะทำงภำษำท่ี
เหมำะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์รวมทั้งมีจิตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์         

 
ประเมินโครงกำร 

 
แบบประเมินโครงกำร 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    นำงดำรณี ศรีเพียร
วงศ์ 
 

๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ       
รวม ๕,๐๐๐ 

๘๔ 



๘๘ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจและรักกำรเรียนรู้ 
  ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
  ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
  ๗.๕ เด็กปฐมวัยทุกคนมีจิตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
แผนงาน   งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์  นำงสำวอัจฉรำ มะณีกรด  
       นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน  
ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม ่
ระยะเวลาด าเนินโครงการ           ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน      
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริต           
ใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรมวัดผลและประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง            
มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์  

..........................…..……………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
   ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู และให้
กำรศึกษำ เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถของแต่ละ
บุคคล มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำในระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ  พัฒนำกำร หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลง
ด้ำนกำรท ำหน้ำท่ี และวุฒิภำวะ ของอวัยวะระบบต่ำงๆ รวมทั้งตัวบุคคล ให้สำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำส่ิงท่ียำกสลับซับซ้อนมำกขึ้น ตลอดจนกำรเพิ่มทักษะใหม่ๆ และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
สภำวะแวดล้อมหรือภำวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนำกำรของมนุษย์จ ำแนกเป็นกำร
เปล่ียนแปลงนี้จะก้ำวหน้ำไปเรื่อยๆ เป็นขั้นๆ จำกระยะหนึง่ไปสู่อีกระยะหนึง่ เพื่อท่ีจะไปสู่วุฒิภำวะท ำให้อินทรีย์
มีลักษณะและควำมสำมำรถใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีผลท ำให้ร่ำงกำยเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นเป็นล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ค ำท้ัง
สองนี้มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดกล่ำวคือ จะมีพัฒนำกำรเกิดขึ้นได้นัน้ย่อมต้องอำศัยควำมเจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยเป็นพื้นฐำน มนุษย์ทุกผู้คน ถ้ำไม่มีกำรเจริญเติบโตแล้วย่อมจะไม่มีควำมสำมำรถใดๆหรือลักษณะใหม่ใดๆ 
เกิดขึ้นเลย ค ำว่ำ “ควำมเจริญเติบโตและพัฒนำกำร” มีควำมหมำยท่ีคล้ำยกัน คือ ควำมเจริญเติบโต หมำยถึง 
ควำมเปล่ียนแปลงในด้ำนขนำด รูปร่ำง สัดส่วน ตลอดจนกระดูกและกล้ำมเนื้อ เมื่อเรำพูดถึงควำมเจริญเติบโต
ของมนุษย์ จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นอำจสรุปค ำว่ำ พัฒนำกำรมนุษย์ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับตัว
มนุษย์ท้ังในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สติปัญญำและสังคมอย่ำงเป็นล ำดับข้ัน โดยกำรเปล่ียนแปลงนี้ย่อมจะมีล ำดับ
ขั้นตอนของแต่ละคนแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละช่วงอำยุ และเมื่อร่ำงกำยมีกำรเจริญเติบโตตำมสัดส่วนท่ีควรจะ
เป็นในช่วงอำยุนั้นๆกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีถึงพร้อมท้ังช่วงเวลำและ โครงสร้ำงทำงร่ำงกำยก็จะท ำให้มนุษย์มี
ควำมสำมำรถท่ีจะกระท ำได้และสำมำรถแสดงออกได้โดยระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยโดยมีวุฒิภำวะเป็นตัวควบคุม 
โดยไม่ต้องเร่ง เมื่อร่ำงกำยพัฒนำกำรถึงควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำงๆ ก็จะเป็นได้เองโดยสถำนศึกษำออกแบบ 
และจัดประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น และกำรลงมือปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมแตกต่ำง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนสอนระดับช้ันปฐมวัยในสภำพปัจจุบัน  ดังนั้นโรงเรียนวัด
สุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 



๙๐ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและ 
  น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 ๒.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๒.๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยในสภำพปัจจุบัน  

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ๓.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 ๓.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๓.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน      
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคล ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย   เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น 
และกำรลงมือปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำยต้น
สังกัดในกำรดูแล พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ของสถำนศึกษำ 
 ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
 ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
  ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 
๑ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์

และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 

 
 
 

 
 
 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
 



๙๑ 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ท่ี ๑ เพื่อให้สถำนศึกษำมีหลักสูตร
สถำนศึกษำท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
    ๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
    ๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
    ๓. กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

วัตถุประสงค์ท่ี ๒ ส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน 
    ๒. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
    ๓. กิจกรรมอ่ำน เขียน เรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ท่ี ๓ มีกำรเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
    ๑. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
    ๒. กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
    ๓. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรีส ำรอง 

วัตถุประสงค์ท่ี ๔  เรียนรู้กำรจัดกำรเรียน กำรสอน
ปฐมวัยสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน     

๑. กิจกรรมเฝ้ำระวังต่อต้ำนยำเสพติด 
๒. กิจกรรมดนตรีหรรษำ 
๓. กิจกรรมกีฬำหรรษำ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์   
นำงสำวอัจฉรำ มะณีกรด 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act)  

 ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
  ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์  
นำงสำวอัจฉรำ มะณีกรด 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
งำนบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 



๙๒ 

 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
     ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
     ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
     ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
     ๔. เด็กปฐมวัยทุกคนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียน  กำรสอน
ปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน     

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 

 

 - ผลจำกำรท ำกิจกรรม/
โครงกำรท่ีส่งเสริม
สนับสนุน 
- แผนกำรปฏิบัติงำน /  
โครงกำร 
- รำยงำนโครงกำร 

   - แฟ้มผลงำนเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรม
เด็ก 
- แบบประเมินพัฒนำกำร 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถของแต่ละ
บุคคล ได้รับกำรส่งเสริม ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น และกำรลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมแตกต่ำงของเด็ก        
ปกติและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ สอดคล้องกับ วิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น         

 
ประเมินโครงกำร 

 
แบบประเมินโครงกำร 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ 
รายการการใช ้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนุน ระบุ............. 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    นำงดำรณี ศรีเพียรวงศ์               
นำงสำวอัจฉรำ มะณีกรด 
นำงสำวประภำพรรณ 
วงษ์ปำน 
 

๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ       
รวม ๕,๐๐๐ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน     

๘๔ 



๙๓ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ปฐมวัย 
แผนงาน     งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน      
ลักษณะโครงการ        โครงกำรใหม ่
ระยะเวลาด าเนินโครงการ           ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.   มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ

กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริตใช้ส่ือ
กำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผลและประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง มี
แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์  

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
        ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรอบรมเล้ียงดู        
และให้กำรศึกษำ เด็กจะได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถ         
ของแต่ละบุคคล   โดยสถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูท่ีจบกำรศึกษำปฐมวัย ผ่ำนกำร
อบรมกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อให้มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์ กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และครอบครัว จึงถือว่ำเด็กปฐมวัย คือ ทรัพยำกรบุคคลท่ีมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจัดใหไ้ด้รับกำรศึกษำ และกำรอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในทำงท่ีเหมำะสมเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่ำถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง เด็กปฐมวัยจะต้องได้รับควำมรัก ควำมอบอุ่น 
ควำมใกล้ชิด ควำมเข้ำใจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปพร้อมกันทุกด้ำน ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญำของเด็กแต่ละคน โดยต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรสังเกต กำรคำดคะเน และประมวลทักษะต่ำงๆ จำกประสบกำรณ์โดยตรงผ่ำนกำรเล่น 
กำรส ำรวจ และกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองโดยผ่ำนกิจกรรมบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับพัฒนำกำร  เพรำะสังคม
กำรอบรมบ่มเพำะเด็กปฐมวัยนั้น มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรสร้ำงรำกฐำนของควำมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในก้ำว
ย่ำงแรกของกำรเรียนรู้ โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องกำรทักษะส ำคัญเพื่อกำรก้ำวสู่วิถีสุขภำวะ รวมไปถึงทักษะชีวิต 
ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรเรียนรู้ และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ทักษะด้ำนส่ือ สำรสนเทศ และเทคโนโลยี เด็กใน
ศตวรรษท่ี ๒๑จึงควรมีทักษะท่ียืดหยุ่น และสำมำรถปรับตัวได้ ริเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีภำวะผู้น ำและมีควำมรับผิดชอบดังนั้น โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ปฐมวัยนี้ขึ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อให้มคีรูท่ีเหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนเพียงพอกับช้ันเรียน 

  ๒.๒ เพื่อใช้ประสบกำรณ์ของครูระดับปฐมวัยในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ๒.๓ เพื่อสังเกต และประเมินพัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล 
  ๒.๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว  

 



๙๔ 

 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับทักษะจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย 

๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของครูระดับปฐมวัย 

๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรสังเกต และกำรประเมินกำรพฒันำเป็นรำยบุคคล 
๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน ครอบครัวและผู้อื่น 

    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคล โดยสถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครู ท่ีจบกำรศึกษำปฐมวัย ผ่ำนกำร
อบรมกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อให้มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์ กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan)    

 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำยต้น
สังกัดในกำรดูแล พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ของสถำนศึกษำ 
 ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
 ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
 ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 

๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 

 

นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
 ๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพื่อให้มีครูท่ีเหมำะสมกับภำรกิจ
กำรเรียนกำรสอนเพียงพอกับช้ันเรียนและมีทักษะใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
    ๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
    ๓. กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี ๒ ใช้ประสบกำรณ์ของครูระดับปฐมวัย
ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน 
    ๒. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
    ๓. กิจกรรมอ่ำน เขียน เรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๓  กำรสังเกต และประเมินพัฒนำกำร
ของเด็กเป็นรำยบุคคล 
    ๑. กิจกรรมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
    ๒. กิจกรรมพัฒนำกำรทำงจิตใจ 
    ๓. กิจกรรมพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ 
    ๔. กิจกรรมพัฒนำกำรทำงสังคม 
วัตถุประสงค์ท่ี ๔  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน 
ครอบครัวและผู้อื่น     
  ๑.กิจกรรมคำรวะธรรม 
  ๒.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรีส ำรอง 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและปนระเมินผล (Act)  
  ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
  ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวประภำพรรณ วงษ์ปำน 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
    ๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับทักษะจำกกำรจัดกำร

เรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย 

๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ของครูระดับปฐมวัย 

         ๓ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรสังเกต และกำร
ประเมินกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 

 
 - ผลจำกำรท ำกิจกรรม/
โครงกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
- แผนกำรปฏิบัติงำน /  
โครงกำร 
- รำยงำนโครงกำร 

   - แฟ้มผลงำนเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 

๘๔ 



๙๖ 

 

๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน 
ครอบครัวและผู้อื่น 
 

 - แบบประเมินพัฒนำกำร 
-  - แฟ้มผลงำนเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย 

อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมวัย และควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคล  โดยสถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยครูท่ีจบกำรศึกษำปฐมวัย ผ่ำนกำร
อบรมกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อให้มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

 
ประเมินโครงกำร 

 
แบบประเมินโครงกำร 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐  บาท 

ท่ี 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนนุ ระบุ
....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    นำงสำวประภำพรรณ 
วงษ์ปำน 
 ๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ       

รวม ๕,๐๐๐ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับทักษะจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย 
 ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของครูระดับปฐมวัย 
  ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรสังเกต และกำรประเมินกำรพฒันำเป็นรำยบุคคล 
  ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน ครอบครัวและผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน      งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวศศิธร พฤกษเกิด      
ลักษณะโครงการ        โครงกำรใหม ่
ระยะเวลาด าเนินโครงการ            ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.    มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๔  ห้องเรียนมีคุณภำพ สภำพแวดล้อมในโรงเรียนสะอำด    

ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย ห้องเรียนสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำม
เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ห้องเรียนมี
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  ห้องเรียนมีสภำพแวดล้อมเหมำะสม 
แสดงสว่ำงเพียงพอ อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 
   สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในช้ันเรียนมีส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมให้กระบวนกำรเรียนกำรสอน
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรมีห้องเรียนท่ีมีบรรยำกำศแจ่มใส สะอำด สว่ำง กว้ำงขวำงพอเหมำะ มีโต๊ะ
เก้ำอี้ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ือเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ มีมุมวิชำกำรส่งเสริมควำมรู้ มีบรรยำกำศท่ีเต็มไปด้วย
ควำมอบอุ่น ควำมเห็นอกเห็นใจ และควำมเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
กำรเรียน รักกำรอยู่ร่วมกนัในช้ันเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมประพฤติอันดีงำมให้แก่
นักเรียน ท ำให้ผู้เรียนพอใจมำโรงเรียน เข้ำห้องเรียนและพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
น ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำย อำรมณ์ และสังคม ดังนั้น กำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในช้ัน
เรียนจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเด็กปฐมวัย กำรอบรมและเล้ียงดูเด็กปฐมวัยนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เนื่องจำก
เด็กวัยนี้ต้องกำรกำรเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง ๕ ด้ำนจำกบิดำมำรดำ คนรอบข้ำง 
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนำกำรท่ีเป็นรำกฐำนของ บุคลิกภำพ อุปนิสัย และกำรเจริญเติบโตท้ังทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ สมอง สติปญัญำ ควำมสำมำรถ เพรำะเด็กในช่วงต้ังแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง ๔ ปี ระบบ
ประสำทและสมองจะเจริญเติบโตในอัตรำสูงสุด กำรอบรมปลูกฝังสร้ำงเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้เจริญ เติบโตเต็มศักยภำพในช่วงอำยุนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีดีจะให้เขำเติบโตเป็นเยำวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียว
ฉลำด คิดเป็น ท ำเป็นและมีควำมสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยกำรพึ่งพำพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ี
ท ำหน้ำท่ีคอยให้กำรช่วยเหลือเล้ียงดู ปกป้องจำกอันตรำย หำกผู้ใหญ่ให้ควำมรักเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด อบรมเล้ียง
ดูโดยเข้ำใจถึงพัฒนำกำรของเด็กจะช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีเปล่ียนไปตำม
วัยได้อย่ำงเหมำะสมให้เกิดคงวำมสมดุลกันท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ และสังคม แล้วจะส่งผล
ให้เด็กจะเติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีควำมมั่นคงทำงใจ รู้ภำษำ ใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเองในขั้นต่อไป ท ำ
ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีประโยชน์ โรงเรียนวัดสุขกรจึงจัดท ำ                     
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นี้ขึ้น ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 
 



๙๘ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนำส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้ท่ีใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ๒.๔เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใหม้ีประสิทธิภำพ 

๓.เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรจัดกำรบรรยำกำศในช้ันเรียน 
๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริกำรส่ือเทคโนโลยีและส่ือกำรเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 
๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนรับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในช้ันเรียนมีควำมปลอดภัย มีส่ือกำรเรียนรู้หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ  

มีกำรให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีและส่ือกำรเรียนรู้ท่ีสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ และมีระบบบริกำรจัดกำร
คุณภำพท่ีเหมำะสมและต่อเนื่อง 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan)      

๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำยต้น
สังกัดในกำรดูแล พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ของสถำนศึกษำ 
๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 
๑ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 
 

นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 



๙๙ 

 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
- ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 

วัตถุประสงค์ท่ี ๑ เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศในกำรเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ 

- จัดท ำบรรยำกำศในห้องเรียนให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู ้

- จัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ท่ี  ๒ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้
เป็นรำยบุคคล 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
- กิจกรรมสร้ำงสรรค์เสรี 

วัตถุประสงค์ท่ี  ๓ เพื่อพัฒนำส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และส่ือกำรเรียนรู้ท่ีใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

- จัดกิจกรรมศึกษำค้นคว้ำโดยใช้ส่ือท่ีหลำกหลำย 
- จัดกิจกรรม Program Paint หรรษำ 

วัตถุประสงค์ท่ี ๔ เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนใหม้ีประสิทธิภำพ 

- จัดท ำกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำวศศิธร พฤกษเกิด 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
งำนบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act)  
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวศศิธร พฤกษเกิด 
งำนบริหำรวิชำกำร 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 



๑๐๐ 

 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบกำรณ์เรียนรู้ 
จำกกำรจัดกำรบรรยำกำศในช้ันเรียน 

 ๒.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคล 

 ๓.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริกำรส่ือเทคโนโลยี
และส่ือกำรเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 

 ๔.  เด็กปฐมวัยทุกคนรับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
- กำรบันทึกพฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำรหลักฐำน
ร่องรอยกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 

 

 
 - ผลจำกำรท ำกิจกรรม/
โครงกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
- แผนกำรปฏิบัติงำน 
- รำยงำนโครงกำร 

   - แฟ้มผลงำนเด็ก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนำกำร 

-  - แฟ้มผลงำนเด็ก 
ด้านคุณภาพ 
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในช้ันเรียนมีควำม
ปลอดภัย มีส่ือกำรเรียนรู้หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ 
มีกำรให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีและส่ือกำรเรียนรู้ท่ี
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ และมีระบบบริกำร
จัดกำรคุณภำพท่ีเหมำะสมและต่อเนื่อง 

 
ประเมินโครงกำร 

 
แบบประเมินโครงกำร 

 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    นำงสำวศศิธร พฤกษเกิด 
 ๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ       

รวม ๕,๐๐๐ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบกำรเรียนรู้จำกกำรจัดกำรบรรยำกำศในช้ันเรียน 
๗.๒. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 
๗.๓  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริกำรส่ือเทคโนโลยีและส่ือกำรเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 
๗.๔. เด็กปฐมวัยทุกคนรับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 

๘๔ 



๑๐๑ 

 

ชื่อโครงการ               ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรูส้ ำหรับเด็กปฐมวัย   
แผนงาน      งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ      นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
ลักษณะโครงการ     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.    มำตรฐำนท่ี ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
       เป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้องกำร
       ของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น  
       สู่งำนอำชีพท่ีสุจริต ใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรมวัดผลและ 
       ประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
๑.หลักการและเหตุผล 
   กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เป็นกำรจัดกำรอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชำติและ
พัฒนำกำรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรท้ังด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำท่ีเหมำะสมกับวัย      
รวมไปถึงควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย จะต้องจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณำกำร ผ่ำนกำรเล่นและลงมือกระท ำ ผ่ำนประสำทสัมผัส                
สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เลือกท ำกิจกรรมได้อย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ  
มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล เต็มศักยภำพ ตำมเจตนำรมณ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนโดยผ่ำนกิจกรรมท่ีหลำกหลำย บูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมีจุดหมำย ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้และน ำเทคโนโลยี
เข้ำมำช่วยพัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ สนับสนุนขยำยขอบเขตกำรเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐำน เพื่อน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร ให้มีคุณภำพและได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย พัฒนำกำร กำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรท ำหน้ำท่ี  
และวุฒิภำวะ ของอวัยวะระบบต่ำงๆ รวมทั้งตัวบคุคล ให้สำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำส่ิงท่ียำก
สลับซับซ้อนมำกขึ้น ตลอดจนกำรเพิ่มทักษะใหม่ๆ และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อสภำวะแวดล้อมหรือภำวะ
ใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนำกำรของมนุษย์จ ำแนกเป็น 5 ด้ำนได้แก ่ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ 
สังคม จิตวิญญำณ พัฒนำกำรเป็นกำรศึกษำเรื่องลักษณะกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนโครงสร้ำงต่ำงๆของร่ำงกำยท่ี
เด็กแต่ละคนจะพัฒนำไปถึงรวมกำรเพิ่มของขนำดทำงร่ำงกำย รวมถึง กำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดี ในทำงท่ีพึง
ปรำรถนำท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ ทำงสังคม และทำงสติปัญญำด้วยเหตุผลดังกล่ำว 
โรงเรียนวัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำร กำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยขึ้นในปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ ท ำกิจกรรม เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  อย่ำงต่อเนื่องสมวัย  
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรแสดงออกให้กับเด็ก 
 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีควำมร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 



๑๐๒ 

 

  ๒.๕ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีจนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ 
๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรท ำกิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
  ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์                                               
 ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมเช่ือมั่นในตัวเองในกำรกำรแสดงออก 
 ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 ๓.๑.๕ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีจนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ 

    ๓.๒เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรท ำกิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองมีจินตนำกำร
และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำคิดกล้ำปฏิบัติ มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก มีควำมสุขกับกิจกรรมท่ีเกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีจนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ท่ีสนุกสนำนได้ 

๔.กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
 

 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 

 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำย
ต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำสุขภำวะนักเรียน 
 ๒. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 
 ๓. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
 ๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
 ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 
๑๖ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
บุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
- ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๑ มีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ กำร
ท ำกิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
    ๒. กิจกรรมเกมซ่ำ ท้ำประลอง 
วัตถุประสงค์ท่ี ๒ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
    ๑. กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

    ๒. กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๓ ส่งเสริมควำมเช่ือมั่นในตัวเองในกำร
กำรแสดงออก 
    ๑. กิจกรรมหนูน้อยลีลำพำเพลิน 
    ๒. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๔ ร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเอง  
    ๑. กิจกรรมสร้ำงสรรค์นอกห้องเรียน 
วัตถุประสงค์ท่ี ๕ เข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีจน
เกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ 
    ๑. กิจกรรมเสรีแห่งกำรเรียนรู ้

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๒ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act)  
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
 ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรท ำ
กิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมเช่ือมั่นในตัวเองในกำรกำรแสดงออก 
 ๔. เด็กปฐมวัยทุกคนร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
 ๕. เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยี
จนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ 

 
- กำรบันทึก
พฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
- แฟ้มผลงำนเด็ก,ช้ินงำน 
- ผลงำนจำกำรท ำกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนำกำร 

-  - ภำพถ่ำย 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรท ำ
กิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีจินตนำกำรและมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำคิดกล้ำปฏิบัติ มีควำมมั่นใจและ

 
สรุปผลด ำเนิน
โครงกำร 

 
แบบประเมินโครงกำร 



๑๐๔ 

 

กล้ำแสดงออก มีควำมสุขกับกิจกรรมท่ีเกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำน
เทคโนโลยีจนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ท่ีสนุกสนำนได้  

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ รายการการใช้งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ............ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐    นางสาวอจัฉรา  
มะณีกรด 

 
๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ       

รวม ๕,๐๐๐ 
 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถคิดแก้ปัญหำ ในกำรท ำกิจกรรม และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 
  ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์                                               
 ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมเช่ือมั่นในตัวเองในกำรกำรแสดงออก 
 ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนร่ำเริงแจ่มใสและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 ๗.๕ เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีจนเกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก 
แผนงาน     งำนบริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
ลักษณะโครงการ       โครงกำรใหม่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ          ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๓ ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับ 
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น        
สู่งำนอำชีพท่ีสุจริตใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผลและประเมินผลได้
ตรงตำมสภำพจริง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นกำรจัดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของ
ผู้เรียน จึงเป็นหน้ำท่ีของผู้สอน โดยถือว่ำกำรประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้เป็น
กลไกในกำรติดตำม พัฒนำและช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ให้เต็มศักยภำพ                   
ท้ังนี้คณะอนุกรรมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ได้ระบุว่ำ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ต้อง
วัดและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้ำนท้ังในส่วนของกระบวนกำรและผลงำนท้ังด้ำนควำมรู้ควำมรู้สึก และทักษะ
กำรแสดงออกทุกด้ำน และเป็นกำรประเมินตำมสภำพจริงส ำหรับกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยนั้นได้น ำ
หลักกำรดังกล่ำวมำเป็นแนวทำงในกำรประเมินของผู้เรียน ดังปรำกฏในเอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ท่ีระบุถึงหลักกำรประเมินพัฒนำกำรทำงเด็กปฐมวัย อำยุ  ๓ – ๕ ปี ว่ำเป็นกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องและเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ท้ังนี้ให้มุ่งน ำข้อมูลกำรประเมินมำพิจำรณำ ปรับปรุง วำง
แผนกำรจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดหมำยของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียน 
วัดสุขกรจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพของเด็ก เพื่อสนองตอบตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อประเมินพัฒนำกำรครบทุกด้ำนและน ำผลมำพัฒนำเด็ก 
  ๒.๒ เพื่อประเมินเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
  ๒.๓ เพื่อประเมินอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

๒.๔ เพื่อประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยเหมำะกับเด็ก 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำนและน ำผลมำพัฒนำเด็ก 
 ๓.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินแบบรำยบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 ๓.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผน 
 ๓.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
           



๑๐๖ 

 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำงอำรมณ์  จิตใจและควำมรู้สึกท่ีเหมำะสมกับวัย             
มีควำมสุข  ร่ำเริง  แจ่มใส  มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีควำมมั่นใจ  กล้ำแสดงออกและควบคุมกำรแสดงออกของ
อำรมณ์อย่ำงเหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ  กำรเคล่ือนไหว รัก
ธรรมชำติ และด้ำนสติปัญญำ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนสังคม เด็กแต่ละคนจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปในด้ำนต่ำง ๆ 
ขึ้นอยู่กับสภำพทำงสังคม 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 
๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
  ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและ
นโยบำยต้นสังกัดในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒. ส ำรวจควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
  ๓. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
 ๔. ก ำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขต
กำรท ำงำน กิจกรรมต่ำงๆ 

 
 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 
๑๐ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 
๑๒ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 
๑๕ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
-ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๑ เพื่อประเมินพัฒนาการครบทุก
ด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก 
๑. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
๒. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
๓.กิจกรรมกลำงแจ้ง 
วัตถุประสงค์ท่ี ๒ เพื่อประเมินเป็นรายบุคคล
อย่างสม่ าเสมอต่อเนือ่งตลอดปี              
๑. กิจกรรมจิตอำสำ 
๒. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
๓. กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี ๓ เพื่อประเมินอย่างเปน็ระบบ มี
การวางแผน เลือกใช้เคร่ืองมือและจดบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน 
    ๑. กิจกรรมเสรี/กำรเล่นตำมมุม 
    ๒. กิจกรรมรับประทำนอำหรำอย่ำงมีสติ 
    ๓. กิจกรรมเดินแถวอย่ำงมีสติ 
วัตถุประสงค์ท่ี ๔ เพื่อประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนศิลปะดนตรี 
 ๒. กิจกรรมสร้ำงวินัยในห้องเรียน 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
  ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
- หัวหน้ำงำน ๔ งำน 
- หัวหน้ำสำยช้ัน 
- หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
   ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
   ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวอัจฉรำ  มะณีกรด 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ๕.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำนและน ำผล
มำพัฒนำเด็ก 
     ๕.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินแบบรำยบุคคลอย่ำง
สม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
     ๕.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ มีกำร
วำงแผน 
     ๕.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย 

 
- กำรบันทึก
พฤติกรรม 
- กำรตรวจเอกสำร
หลักฐำนร่องรอยกำร
ปฏิบัติกิจกรรม 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
ของเด็ก 
- ช้ินงำน, ผลงำนเด็ก 
- แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์และบันทึก
ผลหลังสอน 
- ภำพถ่ำย 
- บันทึกพัฒนำกำรเด็ก 
 

ด้านคุณภาพ        
เด็กปฐมวัยทุกคนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำงอำรมณ์  
จิตใจและควำมรู้สึกท่ีเหมำะสมกับวัย มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส  
มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกและ

 
- ประเมินโครงกำร 

 
- แบบประเมินโครงกำร 



๑๐๘ 

 

ควบคุมกำรแสดงออกของอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมกับวัยเมื่อ
เผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ                   
กำรเคล่ือนไหว รักธรรมชำติ และด้ำนสติปัญญำ      ด้ำน
ร่ำงกำย ด้ำนสังคม เด็กแต่ละคนจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป
ในด้ำนต่ำง ๆ ข้ึนอยู่กับสภำพทำงสังคม 

 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ รายการการใช้งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการ

สนับสนุบระบุ................. 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๕,๐๐๐ - - - นำงสำวอัจฉรำ 
มะณีกรด 

 
๒. ค่ำใช้สอยต่ำง ๆ - - - - - - 

รวม ๕,๐๐๐  

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำนและน ำผลมำพัฒนำเด็ก 
 ๗.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 ๗.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผน ใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐำน 
 ๗.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีกำรประเมินตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยเหมำะกับเด็ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 

 



๑๐๙ 

 

โครงการบริหารงานงบประมาณ 

๑๙. โครงกำรพัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน 
๒๐. โครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 
๒๑. โครงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ชื่อโครงการ                         พัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน 
แผนงาน                             งำนบริหำรงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ            นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม 
ลักษณะโครงการ                   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ        ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.          มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศกำรบริหำรจัดกำร 

ท่ีดี กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตอบสนองต่อนโยบำยต้นสังกัด 
สพป.สป. เขต ๑ สพฐ. ศธ. และนโยบำยรัฐบำล 

....................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

กำรบริหำรงำนงบประมำณของสถำนศึกษำเน้นกำรบริหำรท่ีมีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้กำร
สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรของทุกฝ่ำย ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ ของโรงเรยีนให้
เป็นไปอย่ำง  มีประสิทธิภำพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภำยใต้กฎระเบียบท่ีทำงรำชกำรก ำหนด ต้องประสำนควำม
เข้ำใจในระเบียบกำรปฏิบัติสำมำรถตรวจสอบให้เกิดควำมถูกต้อง และสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย   
 โรงเรียนวัดสุขกร จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำบริหำรงบประมำณในโรงเรียน เพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำน
ให้มีประสิทธิภำพสนับสนุนงำนทุกกลุ่มงำนให้สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
 ๒.๒ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนงบประมำณ ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรและมี 
  ควำมคล่องตัว โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
        ๒.๓ เพื่อใหม้ีระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกำรควบคุมภำยใน สำมำรถตรวจสอบได้มีควำมถูกต้อง 
  โปร่งใสและก ำกับติดตำมให้ทุกส่วนด ำเนินกำรตำมแผน 
 ๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนมีแผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ใช้เป็นแนวทำงในกำร 
  ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
 ๒.๕ เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำโรงเรียน  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๐ ของงำนทุกงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณได้รับกำรพัฒนำ มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
แก่ทุกฝ่ำย ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงบประมำณของโรงเรียนเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีควำมคล่องตัว โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได 

 



๑๑๑ 

 

  ๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ     

ล าดับ กิจกรรม/รายการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียน และ
นโยบำยต้นสังกัด 
๒. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯ เพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมด ำเนินแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียน
และมอบหมำย 
ภำระงำน 
๓. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

 
 

๒๙ มีนำคม 
๒๕๖๒ 
 

 
 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์  
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ 
 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. ด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
พัฒนำสถำนศึกษำ 
๒. กำรบริหำรงำนกำรเงิน 
   ๒.๑ กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำเงินส่งคลัง กำร
โอนเงิน  
   ๒.๒ รับและจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 
   ๒.๓ กำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิกเงิน  
   ๒.๔ จัดท ำเอกสำรหลักฐำนในกำรรับ – 
จ่ำยเงินทุกประเภท  
   ๒.๕ เก็บรักษำบัญชีธนำคำรและเอกสำร
ทำงกำรเงิน 
ของโรงเรียน 
   ๒.๖ จัดท ำทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนคุมเช็ค 
   ๒.๗ จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ๒.๘ น ำจ่ำยภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 
   ๒.๙ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๓. กำรบริหำรงำนบัญชี 
   ๓.๑ ตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน ลงทะเบียน
รับ – จ่ำยเงิน เก็บรักษำหลักฐำน 
   ๓.๒ จัดท ำบัญชีเงินทุกประเภท 
   ๓.๓ จัดท ำทะเบียนคุมเงิน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 

นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์  
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ 
นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
 
 
 



๑๑๒ 

 

   ๓.๔ จัดเก็บใบส ำคัญกำรจ่ำยเงิน 
   ๓.๕ จัดท ำทะเบียนรำยงำนเงินคงเหลือ 
   ๓.๖ เก็บรวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับกำรเงิน  
กำรบัญชีเพื่อใช้อ้ำงอิงและประชำสัมพันธ์ 
   ๓.๗ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
๔. งำนพัสดุและสินทรัพย์  
  ๔.๑ ด ำเนินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง ตำมระเบียบ
พัสดุ 
  ๔.๒ เก็บรักษำ ควบคุมกำรเบิก – จ่ำยพัสดุ 
  ๔.๓ ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
  ๔.๔ ด ำเนินกำรคิดค่ำเส่ือมประจ ำปี 
  ๔.๕ ตรวจสภำพครุภัณฑ์เพื่อด ำเนินกำรซ่อม
บ ำรุง 
   ๔.๖ จัดท ำทะเบียนท่ีรำชพัสดุ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง 
   ๔.๗ จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียน
คุมครุภัณฑ์ 
   ๔.๘ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
๕. งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
   ๕.๑ ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร วิธีกำรในกำร
ระดมทรัพยำกร 
   ๕.๒ ด ำเนินกำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
   ๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีกำรระดมทรัพยำกรและ
กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน 
   ๕.๔ สรุปและรำยงำนผลในกำรด ำเนินงำน 
๖. กำรตรวจสอบภำยใน 
   ๖.๑ เก็บรักษำเงินและน ำเงินส่งคลัง 
      - ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงิน 
      - ด ำเนินกำรน ำเงินส่งคลัง – ฝำกคลัง 
   ๖.๒ กำรตรวจสอบบัญชีและกำรเงิน 
      - ตรวจสอบเงินคงเหลือและรักษำเงิน 
      - ตรวจสอบและกำรควบคุมกำรยืมเงินทด
รองจ่ำยและกำรคืนเงิน 
      - ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงินใบเสร็จรับเงิน 
ใบส ำคัญ 
ทดรองจ่ำย หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 

 
 
 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 

 
 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 

ทุกส้ินเดือน 
 
 
 

ทุกส้ินเดือน 
 

 
 

มีนำคม ๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม 
นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข 
 
 
 
 
นำยคมกฤช  ทองนพคุณ 
นำงสำวศศิธร  พฤกษเกิด 
 
 
 
 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ 
นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข 
 
 
 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
 
 
 
นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์ 
 
 
 
นำงรำตรี  พูลพันธ ์
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

      - ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงิน และทะเบียน
คุมเงินทุกประเภทงบประมำณ 
   ๖.๓ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๗. งำนควบคุมภำยใน 
   ๗.๑ ด ำเนินกำรให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง
เพื่อจัดท ำแผนกำรควบคุมภำยใน 
   ๗.๒ ก ำกับติดตำมให้ทุกส่วนด ำเนินกำรตำม
แผนกำรควบคุมภำยใน 
   ๗.๓ ก ำหนดให้มีกำรประเมินแผนกำรควบคุม
ภำยในเพื่อประเมินควำมเส่ียงและจัดท ำแผน
ควบคุมภำยในปีงบประมำณถัดไป 
   ๗.๔ จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน สรุป
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 

ตุลำคม ๖๒ 

 
 
 
นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ นิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง 

ให้เป็นไปตำมภำระงำนท่ีโครงกำรฯ ก ำหนด 

๑๘ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ครูบุคคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
๑. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๒. สรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรฯ พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงแก้ไข 

๒ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 

นำงรำตรี  พูลพันธ ์
นำงกมลรัตน์ สีลำเหล่ียม 
นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ 
นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข 
 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๐ ของกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับงำนงบประมำณ ปฏิบัติได้
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
และมีควำมคล่องตัว โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

 

 
กำรตรวจสอบเอกสำรด้ำน
งบประมำณ/กำรจัดท ำข้อมูลงำน
ด้ำนงบประมำณ 

 
๑. แบบสอบถำม/แบบสัมภำษณ์ 
๒. เอกสำรเกี่ยวกับงำน
งบประมำณ 
๓. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 

 -ร้อยละ ๙๐ ของกำรด ำเนินงำน
สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรงำน

 
กำรตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน/  
กำรสัมภำษณ์/ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
๑. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 



๑๑๔ 

 

ของฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำนต่ำง 
ๆภำยในโรงเรียนเกิดควำมคล่องตัว
และมีประสิทธิภำพ 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ท่ี 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ วัสดุส ำหรับด ำเนินงำน - - ๑๐,๐๐๐  นำงรำตรี  พูลพันธ ์
๒       
๓        
๔        

 รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๗.๑. กำรบริหำรจัดกำรงำนบริหำรงบประมำณมีคุณภำพ สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรงำน 
  ภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
  ๗.๒ ภำระงำนในงำนบริหำรงบประมำณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

ชื่อโครงการ             อำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียน 
แผนงาน             งำนบริหำรงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ   นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์, นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
ลักษณะโครงการ     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      วันท่ี  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓  
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.    มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๖  สนองนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
                                          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
   กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 

              ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยให้ด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียน เพื่อให้บริกำรนักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันอย่ำงเพียงพอ ได้รับสำรอำหำรท่ีครบถ้วน มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้ำนทำนโรคและเมื่อนักเรียนมี
สุขภำพพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำดีขึ้นด้วย นักเรียนสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเต็มศักยภำพ   

               ดังนั้นโรงเรียนวัดสุขกร ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และสนองตอบนโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน โรงเรียนจึงท ำโครงกำรอำหำรกลำงวันเพือ่นักเรียนแบบจ้ำงเหมำท ำอำหำร  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน ท่ีมีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม 
       ต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยและสุขภำพอนำมัยท่ีดี 
๒.๒  เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เรื่องอำหำรและโภชนำกำร สำมำรถเลือกบริโภคอำหำรได้อย่ำงเหมำะสม 
๒.๓. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เรื่องมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรและสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖   
                        ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันฟรี และครบ ๒๐๐ วัน 
  ๓.๑.๒  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
           มีอำหำรกลำงวันรับประทำนครบ ๒๐๐ วัน 
  ๓.๑.๓  ร้อยละ ๙๘ ของจ ำนวนนักเรียนมนี้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

      ๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรในปริมำณท่ีเพียงพอและถูกหลักโภชนำกำร 

 ๓.๒.๒  นักเรียนมีควำมรู้เรื่องอำหำรและโภชนำกำร สำมำรถเลือกอำหำรบริโภคได้เหมำะสม 



๑๑๖ 

 

          ๓.๒.๓  นักเรียนมีควำมรู้เรื่องมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. เขียนโครงกำรน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
พร้อมน ำเสนอช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๒. ประชุมคณะกรรมกำร ครู และผู้ท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรวำงกรอบกำรท ำงำนด้ำน
อำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียนและออกค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 
๔. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
๕. รวบรวมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 
    ๕.๑ บันทึกเสนอขออนุญำตด ำเนินกำร
โครงกำร 
    ๕.๒ ร่ำงค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
    ๕.๓ ปฏิทิน/รำยกำรอำหำร 2 ภำคเรียน 
    ๕.๔ รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำอื่นใน
กำรด ำเนินโครงกำร 

 
 

 
๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 

 
 

๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
 
 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
-นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์ 
 
-นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์, 
คณะครูบุคลำกร  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
-นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
-คณะกรรมกำรตำมค ำส่ังท่ี 
ท่ี ๐๒๖/๒๕๖๒ 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อช้ีแจงโครงกำรและ
มอบหมำยค ำส่ัง 
๒. ก ำหนดปฏิทินรำยกำรอำหำร 2 ภำคเรียน 
๓. รวบรวมเอกสำรกำรด ำเนินโครงกำรเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๔. ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน 

๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
 
 

๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

-นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
-คณะกรรมกำรตำมค ำส่ังท่ี 
๐๒๖/๒๕๖๒ 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบ คุณภำพ
อำหำร 
๒. ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียน คณะครู
และบุคลำกรต่อกำรให้บริกำรคุณภำพ  

๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒, 
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 

-นำงดำรณี  ศรีเพียรวงศ์ 
-คณะกรรมกำร 
ตำมค ำส่ังท่ี ๐๒๖/๒๕๖๒ 



๑๑๗ 

 

ควำมคุ้มค่ำของงบประมำณ 
๓. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
๑. สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของนักเรียน คณะครูและบุคลำกร  
และข้อเสนอแนะ  
๒. สรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรพร้อม 
ข้อเสนอแนะ 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
 

-นำงสำวอิสรีย์  อ่อนนวม 
-คณะกรรมกำรตำมค ำส่ังท่ี 
๐๒๖/๒๕๖๒- 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑.  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันอนุบำลปีท่ี ๑ ถึง
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖  ได้รับประทำนอำหำร
กลำงวันฟรี และครบ ๒๐๐ วัน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  มีอำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบ ๒๐๐ วัน 
๓. ร้อยละ ๙๘ ของจ ำนวนนักเรียนมนี้ ำหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนนักเรียน คณะครู    
และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนิน
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนนักเรียน คณะครู 
และบุคลำกรได้รับประทำนอำหำรในปริมำณ 
ท่ีเพียงพอและถูกหลักโภชนำกำร 
๖. ร้อยละ ๙๕ ของจ ำนวนนักเรียนมีควำมรู้เรื่อง
อำหำรและโภชนำกำร มำรยำทในกำรรับประทำน
อำหำร สำมำรถเลือกอำหำรบริโภคได้  
และน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๑. บันทึกกำรรับประทำน
อำหำรกลำงวัน 
 
๒. กำรสังเกต/ 
กำรสัมภำษณ์ 
 
 
๓. บันทึกพัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน 
๔. กำรประเมินควำมพึง
พอใจ 
 
 
๕. กำรสังเกต/กำร
สัมภำษณ์ 
 
 
๖. กำรสัมภำษณ์/กำร
ทดสอบ 

๑. แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
๒. แบบสังเกต/แบบสัมภำษณ์ 
 
 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน 
๔. แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 
 
 
๕. แบบสังเกต/แบบสัมภำษณ์ 
 
๖. แบบสัมภำษณ์/แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินสนับสนุน 
จาก อบต. ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

วัสดุ 
๑ ค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำอำหำร 
    ๖๓๖,๐๐๐ -นำงกมลรัตน์ 

สีลำเหล่ียม 
-คณะกรรมกำร 
 ตำมค ำส่ังท่ี๐๒๖/
๒๕๖๒ 

รวม ๖๓๖,๐๐๐ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑  โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันเพื่อนักเรียนได้ 
 ๗.๒  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีมีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมต่อควำมต้องกำร 
      ของร่ำงกำยและสุขภำพอนำมัยท่ีดี 
 ๗.๓  นักเรียนมีควำมรู้เรื่องอำหำรและโภชนำกำร สำมำรถเลือกบริโภคอำหำรได้อย่ำงเหมำะสม 
 ๗.๔  นักเรียนมีควำมรู้เรื่องมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรและสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ชื่อโครงการ             สนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   และกำรเรียนกำรสอน 
แผนงาน             งำนบริหำรงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ   นำงรำตรี  พูลพันธ ์
ลักษณะโครงการ     โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      วันท่ี  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓  
สอดคล้องกับมฐ. สพฐ.    มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
                                          และกำรบริหำรทำงกำรศึกษำ พัฒนำชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
       โรงเรียนวัดสุขกร จัดกำรบริหำรงำนจัดกำรศึกษำเป็น  ๔  กลุ่มงำน คือ กลุ่มบริหำรวิชำกำรกลุ่มบริหำร
งบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร กลุ่มบริหำรท่ัวไป รวมท้ังมีโครงกำรพิเศษจำกหน่วยงำนต้นสังกัดโดยจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบำลปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำงำนจัดกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำรงำน  ดังนั้นจึง
เห็นสมควรจัดงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ จึง
เห็นสมควรจัดให้มีโครงกำรนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อสนับสนุนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจ ำด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถ 
        ปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนงบประมำณพัฒนำงำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำมีระบบกำร 
        ท ำงำนท่ีดีและมีคุณภำพทันต่อเวลำ 
 ๒.๓  เพื่อสนับสนุนงบประมำณจัดหำบุคลำกร วิทยำกรท้องถิ่น จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ กำรซ่อมแซม  ปรับปรุง   
      บ ำรุงรักษำทรัพย์สินทำงรำชกำร 
 ๒.๔  เพื่อสนับสนุนงบประมำณบริกำรวัสดุอุปกรณ์ฝึก สอน สอบ กำรจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนตำม 
     นโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนสำมำรถบริหำรกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี 

คุณภำพทันต่อเวลำ สำมำรถพัฒนำงำนให้ก้ำวหน้ำนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 -สนับสนุนงบประมำณ  งบบุคลำกร  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๕ หมวดรำยกำร  

ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน, ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำเครื่องแบบนักเรียน,ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 



๑๒๐ 

 

๔.  กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. ประชุมครูเพื่อเสนอโครงกำร 
๒. จัดท ำโครงกรเสนอขออนุมัติ 
งบประมำณสนับสนุน 
๓. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 
 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๒ 

 
 

-นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์, คณะครู 
บุคลำกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
๑. ประชุมกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
เพื่อจัดท ำแผนงบประมำณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
๒. ด ำเนินกำรตำมแผนงบประมำณ/โครงกำร/
กิจกรรม 
     - น ำจ่ำยค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
     - น ำจ่ำยค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
     - น ำจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวัน 
     - จัดซื้อหนังสือเรียน 
     - จัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำง  
     - พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วมฯ 
     - จัดซื้อ/จัดจ้ำง/จัดหำ/ซ่อมแซม 
        วัสดุ, อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
     - ค่ำสำธำรณูปโภค 
     - ค่ำเช่ำพื้นท่ีเว็บไซด์ 
     - ค่ำประกันสังคมสมทบนำยจ้ำง 
     - งบกลำงส ำหรับบริหำร 

๑๐ 
พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 
 
 

 
๑๖ 

พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

ถึง 
๓๑ มีนำคม 

๒๕๖๓ 
 
 

-นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์, คณะครู 
บุคลำกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-นำงรำตรี  พูลพันธ์ 
-นำยคมกฤช  ทองนพคุณ 
-นำงกมลรัตน์  สีลำเหล่ียม 
-นำยอนุรักษ์  อ้วนเจริญสุข 
-นำงสำวนันทนำ  ทวีชำติ 
-นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี 
-นำงสำววำสนำ  สำทิพย์จันทร์ 
-นำงสำวศศิธร  พฤกษเกิด 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
๒. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๑๐ ตุลำคม 
๒๕๖๒, 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมกำรตำมค ำส่ัง 
 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล ( Act ) 
๑. น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพร้อม
ข้อเสนอแนะ 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

หัวหน้ำงำนและคณะกรรมกำร
งำนบริหำรงบประมำณ 
 



๑๒๑ 

 

๕.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑. น ำจ่ำยค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ สอบถำม หลักฐำนกำรรับเงิน 
๒. จัดซื้อหนังสือเรียน ร้อยละ ๑๐๐ สอบถำม หลักฐำนกำรรับหนังสือ 
๓. จ้ำงครูอัตรำจ้ำง พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม   ร้อยละ ๑๐๐ สัมภำษณ์ หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
๔. จัดซื้อ/จัดจ้ำง/จัดหำ/ซ่อมแซม วัสดุฯ ร้อยละ ๑๐๐ ส ำรวจ หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 
๕. จัดสำธำรณูปโภค ร้อยละ ๑๐๐ สอบถำม แบบสอบถำม 
๖. จ่ำยเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนำยจ้ำง รอ้ยละ ๑๐๐ ใบเสร็จรับเงิน แบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ (สปส. ๑ – 

๑๐) 

๖.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ๒๕๒,๐๐๐  บาท 

ท่ี 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้
สถาน 
ศึกษา 

เงิน
สนับสนุน
จาก อบท. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

๑ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน - - - - - นำงรำตรี    พูลพันธ์ 
นำยคมกฤช  ทองนพคุณ 
นำงกมลรัตน์  สีลำเหลี่ยม 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญส 
นำงสำวนันทนำ ทวีชำติ 
นำงสำวพิรำวรรณ  เพ่ิมทวี 
นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
นำงสำวศศิธร  พฤกษเกิด 

๒ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน - - - - - 
๓ ค่ำจัดซื้อหนังสือเรียน - - - - - 
๔ ค่ำตอบแทนครูอัตรำ

จ้ำง 
- - - - - 

๕ ค่ำตอบแทนพี่เล้ียงเด็ก
พิกำรเรียนร่วม 

- - - - - 

 
ค่ำจัดซื้อ/จัดจ้ำง/
จัดหำ/ซ่อมแซม วัสดุฯ 

- ๒๒,๐๐๐ - - - 

๘ ค่ำสำธำรณูปโภค - ๒๓๐,๐๐๐ - - - 
๙ ค่ำเช่ำพื้นท่ีเว็บไซด์ - - - - - 

๑๐ 
ค่ำประกันสังคมส่วน
ของนำยจ้ำง 

- - - - - 

๑๑ งบกลำงส ำหรับบริหำร - - - - - 
 ๒๕๒,๐๐๐  

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค กำรดูแลซ่อมแซม
ทรัพย์สินทำงรำชกำรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกำรเรียนรู้  

๒. ครู และนักเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ  
๓. มีกำรพัฒนำงำนดีขึ้นพร้อมท้ังผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 

 



๑๒๒ 

 

โครงการบริหารงานบุคคล 

๒๒. โครงกำรพฒันำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครูมืออำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

ชื่อโครงการ                          พัฒนำครูและบุคคลำกรภำยในโรงเรียนสู่ครมูืออำชีพ  
แผนงาน                              งำนบริหำรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นำยวสันต์ บุญพงษ์  นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี  
ลักษณะโครงการ                    โครงกำรต่อเนือ่ง  
ระยะเวลาด าเนินงาน               ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.    มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๓  ครูสอนดี   ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้น 
 ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำมต้อง 
 กำรของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้น  
 สู่งำนอำชีพท่ีสุจริตใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
 ได้ตรงตำมสภำพจริง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 “ครูคือผู้ให้อนำคตของชำติ” เป็นค ำกล่ำวที่ยอมรับโดยท่ัวกัน กำรศึกษำเป็นเครื่องมือของกำรพัฒนำ
คนให้มีควำมรู้มีปัญญำ โดยมีครูเป็นผู้ใช้เครื่องมือเป็นผู้ขับเคล่ือนในกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
เป็นผู้น ำสู่เยำวชนและสังคม ครูจึงเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีส ำคัญท่ีทุกคนให้ควำมเคำรพนับถือและยอมรับครูคือ
บุคคลท่ีสมควรได้รับกำรยกย่องและครูต้องประพฤติตนได้ตำมมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน ดังนั้น 
 โรงเรียนวัดสุขกรจึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนให้มีควำมสำมำรถตรง
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะอ่ำนออก เขียนได้ มีควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิต อีกท้ังเพิ่มระดับ
วิทยฐำนะครูให้สูงขึ้น ให้ขวัญก ำลังใจ ให้ควำมส ำคัญและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ครูเพื่อให้มีแรงในกำร
ขับเคล่ือนงำนและมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรอบรมสัมมนำ 
ประชุม กำรศึกษำต่อ ทัศนศึกษำ ศึกษำดูงำนและกำรวิเครำะห์วิจัย เป็นต้น โรงเรียนวัดสุขกรมุ่งมันท ำให้
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเทคนิคกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในงำน
ท่ีรับมอบหมำยเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นส ำคัญ  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ครูได้รับกำรพัฒนำและปฏิบัติตนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครูมืออำชีพ    
 ๒.๒ เพื่อให้ครูได้รับกำรอบรมศึกษำดูงำนและน ำควำมรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 ๒.๓ เพื่อเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ครูสำมำรถปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จและมีควำมสุขในกำร 
   ปฏิบัติงำน 
 ๒.๔ เพื่อให้โรงเรียนจัดสวัสดิกำรเพื่อครูและครูท่ีได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ เกิดควำมพึงพอใจ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนครูมืออำชีพ 
 ๓.๑.๒ ครูทุกคนได้รับกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้  
 ๓.๑.๓  ครูทุกคนมีควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จปฏิบัติงำน 



๑๒๔ 

 

 ๓.๑.๔  ครูทุกคนได้รับสวัสดิกำรจำกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ  

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - ครูปฏิบัติตนและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู น ำควำมรู้ท่ีได้รับกำรอบรมศึกษำดูงำนมำใช้จัดกำรเรียน 
 กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีขวัญและก ำลังใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้รับ 
 สวัสดิกำรจำกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 
๑ 

 การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้หลักการ
ด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำรฯในปีท่ีผ่ำนมำ 
๒. ส ำรวจควำมต้องควำมกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
๓.ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมด ำเนินแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและมอบหมำย
ภำระงำน 
   ๔. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 
๑๐ พฤษภำคม

๒๕๖๒ 

 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
   ๑.  กิจกรรมสัมมนำ อบรม ศึกษำดูงำน 
   ๒.  กิจกรรมพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรมบุคลำกร   
( สวดมนต์ นั่งสมำธิทุกวันศุกร์) 
   ๓.  กิจกรรมวำรสำรเพื่อครูสุขกรทันโลกทันเหตุกำรณ์ 
   ๔.  กิจกรรมสวัสดิกำรเพื่อขวัญและก ำลังใจ 
   ๕.  กิจกรรมส่งเสริมเกียรติคุณยกย่องชมเชย 

 
๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
นำยวสันต์ บุญพงษ์                    
นำงสำวพิรำวรรณ   
เพิ่มทวี 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 

     ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติงำน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์  
นำยวสันต์ บุญพงษ์   
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี
บุคลำกรครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 

     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 
๓๑ มีนำคม 

๒๕๖๓ 

 
นำยวสันต์ บุญพงษ์           
นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๒๕ 

 

๕.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ๑.ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนครูมืออำชีพ 
     ๒.ครูทุกคนได้รับกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้    
     ๓.ครูทุกคนมีควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จปฏิบัติงำน  
     ๔.ครูทุกคนได้รับสวัสดิกำรจำกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ  
 

 
ตรวจสอบ
ติดตำม 
 

 
แบบประเมินกำร
ติดตำม 

ด้านคุณภาพ 
     ครูปฏิบัติตนและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู น ำควำมรู้ท่ีได้รับกำร
อบรมศึกษำดูงำนมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพมี
ขวัญและก ำลังใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้รับ
สวัสดิกำรจำกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  

 
ตรวจสอบ
ติดตำม 
 
 

 
แบบประเมินกำร
ติดตำม 
 

๖.   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ท่ี 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนนุ  
ระบุ...................................... 

ผู้รับผิดชอบ ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

- - - - - - นำยวสันต์ บุญพงษ์           
นำงสำวพิรำวรรณ            
เพิ่มทวี                 ๒. ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินโครงกำรฯ 
- - - - - ๖๐,๐๐๐ 

๓. ค่ำวัสดุและอุปกรณ์
ในกำรจัดป้ำยนิเทศ
และคู่มือ 

- - - - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 

- - - - - ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๗.๑ ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนครูมืออำชีพ                                                
         ๗.๒ ครูทุกคนได้รับกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้  
         ๗.๓ ครูทุกคนมีควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จปฏิบัติงำน                                                
         ๗.๔ ครูทุกคนได้รับสวัสดิกำรจำกโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ  



๑๒๖ 

 

โครงการบริหารงานทั่วไป 

๒๓. โครงกำรจิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ  
๒๔. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำน สุขภำพจิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 
๒๕. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๒๖. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๒๗. โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
๒๘. โครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
๒๙.โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

ชื่อโครงการ   จิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ                                       
แผนงาน   งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ   นำยวสันต์  บุญพงษ์  นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน  

หมั่นศึกษำหำควำมรู้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 ............................................................................................................................ ................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญำ  
มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัย
และปฏิบติัตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำกำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักกำรออกก ำลังกำยมีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม  
มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข     

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนยัง มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คือ รักชำติ  ศำสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน  รักควำมเป็นไทยและ 
มีจิตสำธำรณะ 

เพื่อสนองนโยบำยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมุ่งผู้เรียนให้มี
สมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตรและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนวัดสุขกรจึงจัดโครงกำรโครงกำรจิตอำสำท ำ
ดีด้วยหัวใจขึ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 ๓.๑.๒ ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 



๑๒๘ 

 

 ๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
 ๓.๑.๔ ผู้เรียนทุกคนมีกำรยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
 ๓.๑.๕ ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ  

๓.๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 - นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญ มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำมเอื้ออำทรผู้อื่น 
กตัญญูกตเวที ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง มีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

๑ 
 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑.  เขียนโครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงกำร / เพื่อขออนุมัติ 
๒.  ประชุม / แต่งต้ังคณะท ำงำน 
๓.ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำม 

 
 

๑๐ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดกิจกรรมบูรณำกำรทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   ๒.๑.๑ รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
     - กิจกรรมเคำรพธงชำติ  
     - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ                                            
     - ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
   ๒.๑.๒ ซื่อสัตย์ สุจริต/มีวินัย 
     - กิจกรรมคนดีศรีสุขกร 
     - กิจกรรมของหำยได้คืน 
   ๒.๑.๓ ใฝ่เรียนรู้ 
        - กิจกรรมอ่ำนเสริมเติมปัญญำ                                        
        - กิจกรรมอ่ำนค ำพื้นฐำนเพิ่มทวี 
        - กิจกรรมส่งเสริมกำรเขียนคัดลำยมือ                              
   ๒.๑.๔ อยู่อย่ำงพอเพียง 
        - กิจกรรมคนดีศรีสุขกร                              
        - เศรษฐกิจพอเพียง ลดภำวะโลกร้อน 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 



๑๒๙ 

 

   ๒.๑.๕ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
         - กิจกรรมค่ำนิยม ๑๒ ประกำร  
   ๒.๑.๖ รักษ์ควำมเป็นไทย  
         - กิจกรรมคำรวะ 
         - กิจกรรมธรรมศึกษำ 
   ๒.๑.๗ จิตสำธำรณะ 
        - กิจกรรมจิตอำสำ  
        - คณะกรรมกำรนักเรียน  
       - คณะกรรมกำรสถำนศึกษำสีขำว 
       - กิจกรรมท ำควำมสะอำดชุมชน 
๒.๒ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
      - กิจกรรมกำรท ำหนังสือเล่มเล็ก 
      - กิจกรรมดนตรีหรรษำ 
      - กิจกรรมกีฬำหรรษำ 
      - กิจกรรมเสริมทักษะ ลูกเสือ เนตรนำรี 
๒.๓ กิจกรรมชมรมตำมควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน 
       - ชมรมสังคมศึกษำ 
       - ชมรมจักสำนก้ำนจำก 
       - ชมรมหนังสือเล่มเล็ก 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
      ๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำก
กำรปฏิบัติงำน 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
  ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมนิโครงกำรฯ 
  ๒.จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ นำยวสันต์  บุญพงษ์ 
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

 
ประเมินคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์  
๑๒ ประกำร 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต 



๑๓๐ 

 

     ๒.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมีสมรรถนะ 
ท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร  
     ๓.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมเอื้อ
อำทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 
     ๔. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรยอมรับ
ควำมคิด และวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
     ๕.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดสุขกรมี              
จิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

กำรสังเกต / กำรสอบถำม - แบบสอบถำม 

ด้านคุณภาพ 
          นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะท่ีส ำคัญ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำมเอื้ออำทรผู้อื่น 
กตัญญูกตเวที ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
มีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

- ควำมพึงพอใจ 
กำรสังเกต 
- กำรสอบถำม 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ 

- แบบประเมินโครงกำร 
 

- แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 

๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ท่ี รายการการใช้งบประมาณ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุระบุ
.................. ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะท่ีส ำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

  ๕,๐๐๐    นำยวสันต์ บุญพงษ ์
นำยอนุรักษ์              
อ้วนเจริญสุข 
 
 ๒. จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำ 
  ๓,๐๐๐    

๓. จัดกิจกรรมจิตสำธำรณะ
ช่วยเหลือโรงเรียน วัด ชุมชน 

  ๒,๐๐๐    

รวม ๑๐,๐๐๐ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีสมรรถนะท่ีส ำคัญตำมหลักสูตร 
๗.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๗.๔ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 
๗.๕ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรมีจิตสำธำรณะช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชำติ 



๑๓๑ 

 

ชื่อโครงการ   สุขภำพกำย สุขภำพจิต  ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 
แผนงาน   งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ   นำยธงชัย   อินธิรำช , นำงสำวศรัณยำ  หนูใหญ่ศิริ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียนหมั่นศึกษำหำควำมรู้  

ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมีคุณธรรม จริยธรรม  
ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

............................................................................................................................. ......................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

กำรมีภำวะสุขภำพท่ีดีท้ังกำยและใจเป็นส่ิงท่ีทุกกคนพึ่งปรำรถนำ โดยท่ีกำรมีสุขภำพท่ีดีมิได้หมำยควำม
เพียงแต่กำรไม่เจ็บป่วยหรือปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บเท่ำนั้น หำกยังครอบคลุมถึงกำรมีสุขภำพท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรงของร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม อย่ำงไรก็ตำมเม่ือพิจำรณำถึงกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ำวิถีกำรด ำเนินชีวิตมีกำรเปล่ียนแปลงไป เนื่องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
โลกไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้ประชำชนส่วนใหญ่คร่ ำเคร่งกับกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภำพในด้ำนต่ำง ๆ เปล่ียนแปลงไปจำกเดิมรวมถึงละเลยต่อกำรออกก ำลัง
กำยท้ังโดยทำงตรงและขำดกำรเคล่ือนไหวในลักษณะของกำรออกก ำลังกำยประจ ำวัน จึงท ำให้เกิดปัญหำ
สุขภำพในด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำ และเมื่อพิจำรณำถึงโรคท่ีเป็นปัญหำสุขภำพของคนไทยในอดีตและปัจจุบันมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยในอดีตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของโรคติดต่อต่ำง ๆ เช่น โรคคอตีบ ไอกรน 
บำดทะยัก แต่ในปัจจุบันโรคเหล่ำนี้มีแนวโน้มลดลงโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคไม่ติดต่อ โรคท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภำพ ตลอดจนโรคเรื้อรังต่ำง ๆ ซึ่งจำกกำรส ำรวจของกระทรวงสำธำรณสุข ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๗  พบว่ำสำเหตุกำรตำย ๕ ล ำดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด อัตรำกำรเสียชีวิต ( ๘๑.๓ ต่อแสน
ประชำกร ) อุบัติเหตุ และกำรเป็นพิษ อัตรำกำรเสียชีวิต (๕๘.๙ ต่อแสนประชำกร ) ควำมดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดในสมอง อัตรำกำรเสียชีวิต (๓๔.๘ ต่อแสนประชำกร)และปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด 
อัตรำกำรเสียชีวิต (๒๖.๓ ต่อแสนประชำกร) ซึ่ง ๓ ใน ๕ โรคดังกล่ำว ประกอบด้วย โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจเป็นโรคท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่ำเกิดจำกกำรด ำเนินวิถีชีวิตท่ีไม่ถูกต้อง
หรือมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่เหมำะสม โดยอย่ำงยิ่งกำรขำดกำรออกก ำลังกำย บริโภคอำหำรไม่ถูกต้อง ผล
ของกำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีไม่เหมำะสมดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะสุขภำพได้อย่ำงชัดเจน และจำกกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท ำให้
ประเทศไทยได้รับผลกระทบในทุก ๆ ด้ำน  

      ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ ซึ่งจะเป็นกำรวำงรำกฐำนด้ำนสุขภำพ 
ให้เข้มแข็งด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อป้องกันปัญหำสุขภำพต้ังแต่แรกเริ่มเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเผชิญกับ
สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ท่ีถูกคุกคำมจำกส่ิงแวดล้อมรอบข้ำงท ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ โรงเรียนวัดสุข
กรจึงได้จัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักกำรออกก ำลัง
กำยกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยในลักษณะต่ำงๆเพื่อหลีกเล่ียงในสถำนกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ป้องกันตนเองจำกส่ิง
เสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้ำใจถึงบทบำท



๑๓๒ 

 

หน้ำท่ีของบุคคลในครอบครัวรวมทั้งควำมรุนแรงของโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ โรงเรียนจึงจัดท ำ
โครงกำรสุขภำพกำย สุขภำพจิต  ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 

๒. วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ และออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
     ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
     ๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อ 
   ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
      ๒.๔  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง  มีควำมมั่นใจ  กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
      ๒.๕  เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 ๒.๖  เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์ /กีฬำ/ 
  นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

๓.  เป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพสุขนิสัยและออกก ำลังกำยอย่ำสม่ ำเสมอ       
 ๓.๑.๒  นักเรียนทุกคนมีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
 ๓.๑.๓  นักเรียนทุกคนสำมำรถป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง ตนเองจำกสภำวะท่ี
          เส่ียงต่อควำมรุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหำทำงเพศ  
         ๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  
 ๓.๑.๕  นักเรียนทุกคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 ๓.๑.๖  นักเรียนทุกคนสำมำรถสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์/กีฬำ/ 
         นันทนำกำร  
    ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ สุขนิสัย และออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ มี
น้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน สำมำรถป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหำทำงเพศ เห็นคุณค่ำในตนเอง 
มีควำมมั่นใจกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  รวมทั้งสำมำรถสร้ำง
ผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์   กีฬำ/นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 ๒. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ในปีท่ีผ่ำนมำ 

 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 
 
 

 
 
- นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
- นำยธงชัย  อินธิรำช 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 



๑๓๓ 

 

 ๓. ส ำรวจควำมต้องควำมกำรจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
๔. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมด ำเนินแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียน
และมอบหมำยภำระงำน 
 ๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

- นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
- นำยธงชัย  อินธิรำช 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

๒ ขั้นด าเนินการ(Do) 
๑.ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ เพื่อพัฒนำผู้เรียน 
๒. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังนี้ 
   ๒.๑ กิจกรรมกินอยู่อย่ำงพอเพียง รับประทำน
อย่ำงมีสติ โภชนำกำรรุนเยำว์ ผู้น ำอนำมัย 
คณะกรรมกำรนักเรียน จิตอำสำโรงอำหำร 
   ๒.๒ กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆท่ีเกี่ยวกับ 
ยำเสพติด เช่น วันเอดส์โรค วันงดสูบบุหรี่โลก 
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  กิจกรรมสถำนศึกษำสี
ขำวปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข กำรรณรงค์ 
   ๒.๓ กิจกรรมสุนทรียภำพด้วยงำนศิลป์บรรเลง
ด้วยดนตรีไทย นำฏศิลป์ กิจกรรมกำรขับร้อง
เพลงพระรำชนิพนธ์ กิจกรรมควำมรู ้
ข่ำวสำรประจ ำวัน นักประชำสัมพันธ์น้อย 
    ๒.๔ กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย  กิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ ๙ โรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ กิจกรรมขยับกำยสบำยจิต 
กิจกรรมตรวจสุขภำพร่ำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำนช่วงวัยนักเรียน  
   ๒.๕ กิจกรรมนันทนำกำร  กิจกรรมหน้ำเสำธง 
– หลังเลิกเรียนกิจกรรมนันทนำกำรในกลุ่มสำระ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ฯลฯ 
 ๓. กิจกรรมสู้ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    ๓.๑ ค่ำยวิชำกำร 
    ๓.๒ ติวเข้มพิชิตควำมเป็นเลิศ 
    ๓.๓ ควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ 

 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง  

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง  

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยธงชัย  อินธิรำช 
และคณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
นำยธงชัย  อินธิรำช 
และคณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๓๔ 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    ๑.นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
     ๒.ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้
จำกกำรปฏิบัติงำน 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สรุปผลประเมินผล
โครงกำรฯ 
๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอคณะ
ผู้บริหำรและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ นำยธงชัย  อินธิรำช 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ สุขนิสัย 
และออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ        
     ๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
     ๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สำมำรถป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้
โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำมรุนแรง โรคภัย 
และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหำทำงเพศ  
     ๔.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม  
     ๕.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น  
     ๖.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์ /กีฬำ/นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร 

 
สังเกต 

 
ทดสอบ 

 
สมรรถภำพ 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบบันทึก
สมรรถภำพ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
โครงกำร 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ สุขนิสัย และออกก ำลังกำยอย่ำง
สม่ ำเสมอ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน สำมำรถป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำมรุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุและ
ปัญหำทำงเพศ  เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
รวมทั้งสำมำรถสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  
ดนตรี/นำฏศิลป์  กีฬำ/นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร 

 
 
สรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 
ควำมพึงพอใจ 

 
 

-แบบประเมิน
โครงกำร 

-แบบประเมินควำม
พึงพอใจ 



๑๓๕ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ค่ำตอบแทนวิทยำกร - - - - - -  
นำยธงชัย อินธิรำช ๒. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ 
- - - - -  

๓. ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ใน
กำรจัดป้ำยนิเทศและ
คู่มือ 

- - ๑๐,๐๐๐ - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 

- - - - -  

รวม  ๑๐,๐๐๐ 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ และออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
๗.๒ นักเรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๗.๓ นักเรียนมีสำมำรถในกำรป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียง 

    ต่อควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
๗.๔ นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

ชื่อโครงการ     พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
แผนงาน               งำนบริหำรท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบ      นำยจำมร  ชุนสำย,  นำยทินวัตร  อำทิตย์  
ลักษณะโครงการ              โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
      กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำตอบสนองต่อนโยบำยต้นสังกัด สพป.สป. เขต ๑ 
สพฐ. ศธ. และนโยบำยรัฐบำล 

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ................................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ี ๖ ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของระบบพัฒนำกำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศและมีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับ 
ในองค์กร โดยมีเป้ำหมำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีมีคุณภำพและมีธรรมำภิบำล เช่น 
พัฒนำระบบกำรบริหำรเงนิท่ีดี พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี พัฒนำระบบบริหำรวิชำกำรท่ีดี และ
พัฒนำระบบบริหำรท่ัวไปท่ีดี ตลอดจนกำรส่ือสำรสำรสนเทศในองค์กร ซึ่งมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำร
ท ำงำนให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตำมลักษณะงำน ลดกำรซ้ ำซ้อน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และมีกำรยึด
ประสิทธิภำพของกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรขององค์กรในทุกฝ่ำยของกำรท ำงำน ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศ ยังได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรเรียนและกำรสอนมำกขึ้น ในทุกระดับช้ันมีกำร
พัฒนำรูปแบบกำรเรียนและกำรสอน ปัจจุบันพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ำมำมีบทบำท
ส ำคัญ ในกำรเปล่ียนแปลงสังคมให้เข้ำสู่ยุคสังคมสำรสนเทศ (Information Society)  งำนพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำในองค์กร เพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำน
ประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้กำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยประทับใจผู้รับบริกำร และปฏิบัติงำนภำยใต้ 
หลักธรรมำภิบำล 
         ดังนั้น โรงเรียนวัดสุขกรเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน จึงประกอบด้วย กำรพฒันำกจิกรรมฝ่ำยท้ัง ๔ ฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำย
งบประมำณและประกันคุณภำพ ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปและฝ่ำยบุคลำกร และฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กำรน ำเอำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอันทันสมัยมำใช้ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้รวดเร็วในยุคของเทคโนโลยีจึงได้จัด
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพ ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร  



๑๓๗ 

 

เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน กำรท ำงำนและเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ให้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำประสงค์โรงเรียนวัดสุขกรสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ จึงได้จัดให้มีโครงและกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

๒.วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ัง ๔ งำน คือ ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณ 
    ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป และฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  
  ๒.๒ เพื่อกำรให้บริกำรท่ีดีกับองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรงำนท้ัง ๔ ฝ่ำย เกิดควำมคล่องตัวมีประสิทธิภำพ 
   และประสิทธิผล 

๒.๓ เพื่อวำงแผนและพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๒.๔ เพื่อให้สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร 
     ศึกษำชำติและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน 
๒.๕ เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน ำไปประยุกต์ใช้ได้และ 
     ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

 ๒.๖ เพื่อมีระบบประกันภำพภำยในและมีระบบพฒันำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 

๓.เป้าหมาย 
     ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรท้ัง ๔ งำน ครบถ้วน  

 ๓.๑.๒ โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้องครบถ้วนทันสมัยเป็นปัจจุบัน  

     ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๓.๒.๒ โรงเรียนสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  ๓.๒.๓ ครู บุคลำกรภำยในโรงเรียนและนักเรียน สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓.๒.๔ ผู้รับบริกำรทุกคนเกิดควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและนโยบำย
ต้นสังกัดในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
๒. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

 
 

 
 
๑๐ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๓๘ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๓. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
    ๔. ก ำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขต
กำรท ำงำน กิจกรรมต่ำงๆ 

๑๒ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
๑๕ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
ด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรฯ เพื่อให้
งำนด ำเนินไปตำมท่ีวำงแผนไว ้
     ๑. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กำรจัดกำรสำรสนเทศให้อยู่ในระบบICT ใน ๔ งำน
ได้แก่ งำนบริหำรท่ัวไป กำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ ดูแล 
จัดซื้ออุปกรณ์ทำงด้ำน ICT ได้แก่ ซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
ของโรงเรียนให้มีควำมทันสมัยและมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (E-new) 
เพจ Facebookโรงเรียน เพจเว็บไซต์โรงเรียน 
ปรับปรุงพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ 
     ๒. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กำรจัดกำรสำรสนเทศให้อยู่ในระบบICT ใน ๔ งำน
ได้แก่ งำนวิชำกำร DMC School Mis ระบบ
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน รำยงำนกำรอ่ำน 
ศิลปหัตถกรรม งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
๒๕๖๒ และจัดท ำรำยงำนผล ระบบรำยงำนผลกำร
เรียน ระบบออนไลน์ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร 
     ๓. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กำรจัดกำรสำรสนเทศให้อยู่ในระบบICT ใน ๔ งำน
ได้แก่ งำนงบประมำน ระบบงำนกำรเงนิ งำนบัญชี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุกำรเรียนกำรสอนและส ำนักงำน 
     ๔. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กำรจัดกำรสำรสนเทศให้อยู่ในระบบICT ใน ๔ งำน
ได้แก่ งำนบุคคล  

 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์  
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
นำยทินวัตร  อำทิตย์  
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
นำงสำววำสนำ สำทิพย์จันทร์ 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
นำยวสันต์ บุญพงษ ์
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๓๙ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑. นิเทศและติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เป็นระยะ จำกผู้บริหำร หัวหน้ำสำยช้ัน หัวหน้ำกลุ่ม
สำระและเพื่อนครูด้วยกัน 
     ๒. ผู้นิเทศให้ค ำแนะน ำและแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรท้ังด้ำนปริมำณคุณภำพและ
ควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

 
 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
- หัวหน้ำงำน ๔ งำน 
- หัวหน้ำสำยช้ัน 
- หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
     ๑. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สรุปกำรประเมินผล
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ผู้บริหำร 
คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
สพป.สป.เขต ๑ ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพและน ำเสนอต่อ
สำธำรณะ เว็บไซต์ วำรสำรโรงเรียน 
     ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      ๑ . โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรท้ัง ๔ งำน 
ครบถ้วน  
      ๒ . โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศถูกต้องครบถ้วนทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
 

- กำรส ำรวจ/กำรนิเทศ
ติดตำม 
- กำรวัดและประเมินผล 
- กำรรำยงำนผล 
 

- แบบส ำรวจ 
- แบบกำรวัดและประเมินผล 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
    ๑. โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพ 
ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    ๒. โรงเรียนสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

- กำรศึกษำสภำพบริบท 
(SWOT) ๔ งำน – กำร
ส ำรวจ กำรสอบถำม 
กำรสังเกต 
- กำรวัดและประเมินผล 
ประเมินควำมพึงพอใจ 

- แบบกำรศึกษำสภำพบริบท 
(SWOT) ๔ งำน – แบบกำร
ส ำรวจ กำรสอบถำม กำร
สังเกต 
- แบบกำรวัดและประเมินผล 
ประเมินควำมพึงพอใจ 



๑๔๐ 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
    ๓.  ครู บุคลำกรภำยในโรงเรียนและนักเรียน 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพเป็นปัจจุบนั 
    ๔.  ผู้รับบริกำรทุกคนเกิดควำมพึงพอใจใน
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

- กำรสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

- แบบกำรสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐บาท          

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงำนท้ัง ๔ ด้ำน ๑) งำนบริหำร 
  งบประมำณ ๒) งำนบริหำรบุคคล ๓) งำนบริหำรวิชำกำร และ ๔) งำนบริหำรท่ัวไป พัฒนำคุณภำพ 
  กำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ัง ๔ งำน คือ งำนวิชำกำร งำนงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
  และฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  
 ๗.๒ เพื่อกำรให้บริกำรท่ีดีกับองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรงำนท้ัง ๔ ฝ่ำย เกิดควำมคล่องตัวมีประสิทธิภำพ 
  และประสิทธิผล 
 ๗.๓ เพื่อวำงแผนและพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๗.๔ เพื่อให้สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร 
  ศึกษำชำติและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน 
 ๗.๕ เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน ำไปประยุกต์ใช้ได้และ 
   ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนให้เกิด 
   ประสิทธิภำพสูงสุดและสำมำรถให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงำนอื่นได้  
 ๗.๖ เพื่อมีระบบประกันภำพภำยในและมีระบบพฒันำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 
 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๑๐,๐๐๐ - - - นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร อำทิตย์ 
 

๒ ค่ำใช้สอยกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 

- - - - - - 

๓ ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

- - - - - - 

รวม ๑๐,๐๐๐ 



๑๔๑ 

 

ชื่อโครงการ        พัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
แผนงาน        งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ        นำยอนุรักษ์   อ้วนเจริญสุข 
ลักษณะโครงการ       โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน       ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มฐ. สพฐ.     มำตรฐำน ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร 

     เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน          กลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมีคุณภำพ สภำพแวดล้อมในโรงเรียนสะอำด  

     ร่มรื่นสวยงำม มีควำมปลอดภัย ห้องเรียนสะอำด เป็นระเบียบสวยงำม 
      เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
๑. หลักการและ                                ๑. หลักการและเหตุผล 

 พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ มำตรำ ๒๒ – มำตรำ ๓๐ สรุปได้ว่ำ ให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้  เน้นควำมส ำคัญท้ัง
ควำมรู้  คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ โดยจัด
เนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำร
อ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง  ผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆอย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียน  และอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  และมีควำมรอบรู้ รวมทั้ง
สำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจำกส่ือกำร
เรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลำทุกสถำนท่ี พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย   เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพ นอกจำกนี้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓  
ข้อ ๑๔ (๒) (๔) (๘)  ระบุให้สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนจัดท ำ ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ และจัดให้มีกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีจะสำมำรถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  กำรจัด
สภำพแวดล้อมท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้  เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่ง  เนื่องจำกบรรยำกำศท่ีดี  อบอุ่น  
ปลอดภัย  สำมำรถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรอยำกเรียนรู้และเรียนรูไ้ด้ดีขึ้น  กลุ่มงำนวิชำกำร ห้องสมุดโรงเรียน 
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ขึ้น   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูไ้ด้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

๒.  วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกเวลำ ทุกสถำนท่ี 



๑๔๒ 

 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯและเพื่อส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 
๓.เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑  นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนพระ สวนวิทยำศำสตร์ สวนวรรณคดี  
สวนน้ ำตกร่มรื่น สวนผักไร้สำร ห้องเรียนพิเศษต่ำงๆ โรงอำหำร ร้ำนค้ำสหกรณ์ ห้องน้ ำ สนำมเด็กเล่น  
     ๓.๑.๒  นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯและเพื่อส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๓.๒.๑  ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้แหล่งเรียนรู้ส ำหรับกำรเรียนรู้ในโรงเรียน 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
-เสนอโครงกำร/กิจกรรมและจัดสรรงบประมำณ 
- ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
- มอบหมำยงำนปฏิบัติงำน 

 
 

๑๐ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
 
นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร ์
นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ห้องเรียน/ห้องพิเศษต่ำงๆให้มี
บรรยำกำศน่ำเรียนรู้และพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน ดังนี ้
     - สวนพระ 
     - สวนน้ ำตกร่มรื่น 
     - ห้องพิเศษต่ำงๆ 
     - โรงอำหำร 
     - ห้องน้ ำ 
     - สนำมเด็กเล่น 
     - ห้องสมุด 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

-นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
-ครูประจ ำช้ัน 
-ครูผู้สอน 
-บุคลำกรภำยในโรงเรียน 
-นักเรียน 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
๒. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๓๐มีนำคม 
๒๕๖๓ 

-นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
-นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 



๑๔๓ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
๑. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ปรับปรุงแก้ไข สรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและต้นสังกัด 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำยอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ด้านปริมาณ 
    ๕.๑  ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในโรงเรียน 
ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ๕.๒  ร้อยละ ๙๐ ของห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษต่ำงๆ เช่น
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องวิทย์-คณิต ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอำหำร 
สนำมเด็กเล่น สวนพระ สวนน้ ำตกร่มรื่น สวนผัก และห้องเรียนให้
มีบรรยำกำศท่ีเหมำะสม เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 

- ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้เรียน 

 

- แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
  -โรงเรียนวัดสุขกรมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในโรงเรียน ส ำหรับใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ห้องสมุดโรงเรียน 
โรงอำหำร ห้องพิเศษต่ำงๆ สนำมเด็กเล่น สวนพระ สวนน้ ำตก 
สวนผัก  และห้องเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเหมำะสม เอื้อต่อกำร
เรียนรู้  

- ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้เรียน 

- แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

๖.   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   ๑๑๐,๓๘๖.๑๓  บาท 

ท่ี รายการการใช้งบประมาณ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุระบุ...... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

๑. ปรับปรุงห้องเรียนให้มีบรรยำกำศน่ำ
เรียนรู้/ห้องพิเศษต่ำงๆ 

  ๓๐,๐๐๐    นำยอนุรักษ์ 
อ้วนเจริญ

สุข ๒. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ๘๐,๓๘๖.๑๓     
รวม ๑๑๐,๓๘๖.๑๓   

 

 



๑๔๔ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ ถูกวิธี และปลอดภัย    
      ๗.๒ นักเรียนมีส่ือท่ีได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย 
 ๗.๓ เรียนมีควำมสนใจแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ รอบตัว ส่ือต่ำง ๆ   

      ในสถำนศึกษำ และกำรใช้ห้องสมุด          
 ๗.๔ นักเรียนมีวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสนุกกับกำรเรียน  
 ๗.๕ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์ 

      กำรเรียนท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
      ๗.๖ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมน ำแหล่งเรียนรู้มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 ๗.๗ นักเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีอำคำรสถำนท่ีเหมำะสม 

      ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
 ๗.๘ นักเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด โรงอำหำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

      พอเพียงและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
 ๗.๙ นักเรียนมีส่ือท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
     ๗.๑๐ นักเรียนมีแหล่งวิทยำกำรในกำรแสวงหำควำมรู้และได้ให้บริกำรแก่ชุมชน   
     ๗.๑๑ นักเรียนมีกำรแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  
แผนงาน    งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ     นำยทินวัตร  อำทิตย์, นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
ลักษณะโครงการ             โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๓  ครูสอนดี ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำย ตรงกับควำม 
ต้องกำรของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีกำรพฒันำไปในทำงท่ี 
ดีขึ้น สู่งำนอำชีพท่ีสุจริตใช้ส่ือกำรสอนเหมำะกับกิจกรรม วัดผล 
และประเมินผลได้ตรงตำมสภำพจริง 

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ......................................................................................................................... ............................. 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทและควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของเรำมำก เรำจึง
จ ำเป็นต้องศึกษำเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
ระบบข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้ำน สำมำรถ
ค้นคว้ำข้อมูลได้จำกสำรสนเทศต่ำงๆ ท่ัวโลกและสำมำรถติดต่อกับบุคคล ชุมชน สถำบันหรือองค์กรต่ำงๆ ได้
อย่ำงไร้พรมแดน สำรสนเทศเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรทุกระดับและส ำหรับคนท่ัวไป ท่ีจะช่วยให้หน่วยงำน
หรือสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินภำรกิจไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำร
ตัดสินใจ กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรจัดรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพ เป็น
ระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสำมำรถเรียกใช้ข้อมูลสำรสนเทศได้ตลอดเวลำ 
 กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรเป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ใหญ่ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับ
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี ๒๑ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ รวมถึงทำงรัฐบำลเร่งด ำเนินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้ำก้ำวสู่ Thailand ๔.๐ อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
          โรงเรียนจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องมีกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่ือสำรเพื่อกำรบริหำร และ
กำรเรียนกำรสอนให้ทันต่อเหตุกำรณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทำงโรงเรียนแจ้งวิทยำจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
  ๒.๒เพื่อเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกรและผู้สนใจ 

 ๒.๓เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ 
          บริหำรและกำรจัดกำรงำนต่ำงๆอย่ำงมีศักยภำพ 

 ๒.๔ เพื่อสำมำรถตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศของผู้ใช้  
 ๒.๕ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรแสวงหำควำมรู้แก่ครู             
ผู้เรียนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



๑๔๖ 

 

 ๒.๖ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ  ๙๐ 
 ๓.๑.๒ ครู นักเรียน และบุคลำกรต่ำงๆ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดีขึ้นร้อยละ ๙๐ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้ำน 
 ๓.๒.๒ โรงเรียนสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  ๓.๒.๓ โรงเรียนให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงำนอื่นได้ 
 ๓.๒.๔ ครู นักเรียนและบุคลำกรต่ำงๆ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมำประสิทธิภำพ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 

  ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและ
นโยบำยต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
   ๒. ส ำรวจควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
    ๓. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
    ๔. ก ำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขต
กำรท ำงำน 

 
 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๒ 

 
๙ เมษำยน 

๒๕๖๒ 
 

๑๒ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 
๑๕ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
ด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
เพื่อให้งำนด ำเนินไปตำมท่ีวำงไว้ 
  ๑. กิจกรรมซ่อมบ ำรุง ดูแล จัดซื้ออุปกรณ์
ทำงด้ำน ICT ได้แก่ ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
  ๒. กิจกรรมจัดสำรสนเทศให้อยู่ในระบบICT 
ได้แก่ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของ
โรงเรียนให้มีควำมทันสมัยและมีข้อมูลท่ีเป็น

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (E-new) 
เพจ Facebookโรงเรียน เพจเว็บไซต์โรงเรียน 
ระบบรำยงำนผลกำรเรียน ระบบออนไลน์ตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ๓. กิจกรรมสร้ำงห้องเรียนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
ICT ได้แก่ กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเป็นระบบ
พร้อมใช้งำนเป็น ICT กำรใช้เทคโนโลยี, กำรใช้ส่ือ
กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์, ข้อสอบออนไลน์, 
ส่ือเทคโนโลยี, คลังนวัตกรรม, ช่องทำงกำรส่ือสำร
บนเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ให้ใช้
อินเทอร์เน็ตได้ ใช้เครื่องเสียง จอโทรทัศน์ DLIT, 
DLTV 
   ๔. กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้และทักษะผู้เรียน
ทำงด้ำน ICT ได้แก่ วิชำคอมพิวเตอร์ ป.๑-ม.๓  
ชุมชุมคอมพิวเตอร์ ป.๑-ม.๓ กำรน ำนักเรียนไป
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม ฝึกให้นักเรียนดูแล
อุปกรณ์เครื่องเสียงของโรงเรียน 
 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
     ๑. นิเทศติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
     ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำก
กำรปฏิบัติงำน 
 

๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
และคณะครูผู้ท่ีมีส่วเกี่ยวข้อง 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนและสรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 
 

๓๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร  อำทิตย์   
นำงสำวพิรำวรรณ เพิ่มทวี 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
คณะครูผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 

 



๑๔๘ 

 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ๑. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๒.  ครู นักเรียน และบุคลำกรต่ำงๆ สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้ดีขึ้นร้อยละ ๙๕ 

 
กำรส ำรวจ 
กำรบันทึก 

 
- แบบส ำรวจ 
- แบบบันทึก 
 

 
ด้านคุณภาพ 
     ๑. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุม
ในทุกด้ำน 
     ๒. โรงเรียนสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
     ๓. โรงเรียนให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่นักเรียน บุคคล
และหน่วยงำนอื่นได้ 
     ๔. ครู นักเรียน และบุคลำกรต่ำงๆ สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

 
- แบบประเมิน
โครงกำร 
 

 
๖.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท          

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงำนท้ัง ๔ ด้ำน ๑) งำนบริหำรงบประมำณ 
๒) งำนบริหำรบุคคล ๓) งำนบริหำรวิชำกำร และ ๔) งำนบริหำรท่ัวไป สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และสำมำรถให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล 
และหน่วยงำนอื่นได้  
 

 

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๑๐,๐๐๐ - - - นำยจำมร ชุนสำย 
นำยทินวัตร อำทิตย์ 
นำงสำวพิรำวรรณ เพ่ิมทวี   

 

๒ ค่ำด ำเนิน
โครงกำรฯ 

- - - - - - 

๓ ค่ำวิทยำกร - - - - -  
รวม ๑๐,๐๐๐ 



๑๔๙ 

 

ชื่อโครงการ     พัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
แผนงาน               งำนบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ      นำยจำมร  ชุนสำย , นำงสำวพรศิริ  กุดนอก 
ลักษณะโครงการ              โครงกำรต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ๑๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.  มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้ำวหน้ำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
      กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำตอบสนองต่อนโยบำยต้นสังกัด สพป.สป. เขต 1 
สพฐ. ศธ. และนโยบำยรัฐบำล 

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ............................................................................................................................. ...................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
         กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออ ำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ท ำงำนร่วมกับนักเรียนในกำร
แสวงหำและป้อนข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน ส่ือกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ท่ีครูน ำมำใช้จัดกิจกรรม กำร
เรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยท้ังส่ือธรรมชำติ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้กำร
จัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำมเข้ำใจง่ำย  และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลำเพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้ำงสรรค์ส่ือกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำงๆได้อย่ำงหลำกหลำย เป็นกำรพัฒนำ
ส่ือกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อีกท้ังเป็นกำรสนับสนุนครูในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำร  ให้ก้ำวหน้ำเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้ท่ีอยู่รอบข้ำงอีกด้วย 
         โรงเรียนวัดสุขกร ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ไปสู่ยุคแห่งกำรเรียนรู้และเป็นไปตำม 
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี  เพื่อเป็นเกิดกำร
ส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้ำงสรรค์ส่ือกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำงๆได้อย่ำงหลำกหลำย เป็นกำรพัฒนำส่ือกำร
กำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื่อจัดสร้ำง จัดหำ และพัฒนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      ๒.๒ เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มำกท่ีสุด 
      ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  

๓.เป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ ในกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ส่ือ สำมำรถใช้ส่ือประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ 
     เหมำะสมอยู่ในระดับดีมำก 
 ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ในกิจกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกำรเรียนรู้สำมำรถใช้ 
     ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ 
          ๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 



๑๕๐ 

 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  ครูผู้สอนสำมำรถใช้ส่ือประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
  ๓.๒.๒  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
 ๓.๒.๓  นักเรียนมีควำมพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 

 ๑. ศึกษำวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนและ
นโยบำยต้นสังกัดในกำรดูแลพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
  ๒. ส ำรวจควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
  ๓. ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำรพร้อมแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
  ๔. ก ำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขต
กำรท ำงำน 

 
 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 
๙ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 
๑๒ พฤษภำคม 

๒๕๖๒ 
 

๑๕ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ 

 

 

 
นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยจำมร ชุนสำย 
นำงสำวพรศิริ  กุดนอก 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒ ขั้นด าเนินงาน (Do) 
- ด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
เพื่อให้งำนด ำเนินไปตำมท่ีวำงไว้ 
  ๑. ส่งเสริมกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
  ๒. พัฒนำและปรับปรุงศูนย์วิทยบริกำรเพื่อกำร
เรียนรู ้
  ๓. แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำยจำมร ชุนสำย 
นำงสำวพรศิริ  กุดนอก 
และคณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓ ขั้นตรวจสอบ (check)  
   ๑. นิเทศติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
   ๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำน
ปริมำณคุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้
จำกกำรปฏิบัติงำน 
 

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๕๑ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 

     ๑. เจ้ำของโครงกำรฯ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนและสรุปประเมินโครงกำรฯ 
     ๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน 

๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ นำยจำมร ชุนสำย 
นำงสำวพรศิริ  กุดนอก 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ ในกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ส่ือ สำมำรถใช้ส่ือ
ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้เหมำะสมอยู่ในระดับดีมำก 
       ๒.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ในกิจกรรมกำรพฒันำและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อกำรเรียนรู้สำมำรถใช้ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ 
      ๓.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่ง
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

 
กำรส ำรวจ 
กำรบันทึก 

 
- แบบส ำรวจ 
- แบบบันทึก 

 
 

ด้านคุณภาพ 
     ๑. ครูผู้สอนสำมำรถใช้ส่ือประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
     ๒. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
     ๓. นักเรียนมีควำมพงึพอใจแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

 
สรุปผลกำร

ด ำเนินโครงกำร 

 
- แบบประเมิน

โครงกำร 
 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท          

ที่ 
รายการการใช้
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
เงินอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุน 
ระบุ....................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ - - ๑๐,๐๐๐ - - - นำยจำมร ชุนสำย 
 ๒ ค่ำด ำเนิน

โครงกำรฯ 
- - - - - - 

๓ ค่ำวิทยำกร - - - - -  
รวม ๑๐,๐๐๐ 



๑๕๒ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑. ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 ๗.๒. นักเรียนสำมำรถใช้ห้องสมุดในกำรสืบค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ 
 ๗.๓. นักเรียนมีควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

ชื่อโครงการ พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน          
แผนงาน กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นำงเพ็ญพร   เอี่ยจิตโสภำ  นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. มำตรฐำนท่ี ๑   คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กขยันเรียนรู้  ต้ังใจเรียน และสนใจเรียน หมั่นศึกษำหำควำมรู้  

ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มำโรงเรียนเป็นประจ ำมีคุณธรรม จริยธรรม  
ควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจำกสังคมปัจจุบันนี้มีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลำยด้ำน อันอำจก่อให้เกิดปัญหำให้กับ 
ผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยท่ีก ำลังพัฒนำทุกด้ำนและควรไดรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงำมไปในทิศทำงท่ี
ถูก ประกอบกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท ำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดควำมห่ำงเหินไม่ได้อยู่
ร่วมกัน เนื่องจำกภำระหน้ำท่ีกำรงำนและกำรหำเล้ียงชีพของแต่ละครอบครัว  

     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในกำรส่งเสริม 
พัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล โดยยึดหลักกำรมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหำจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

  โรงเรียนวัดสุขกร ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดกำรขับเคล่ือนอย่ำงต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 ๒.๒  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้ำนนักเรียนทุกคนและน ำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ 
        คุณภำพกำรศึกษำ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
 ในระดับดี 

๓.๑.๒  นักเรียนทุกคนได้รับกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียนและน ำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน 
กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และ

นักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือตำมควำมแตกต่ำงอย่ำงท่ัวถึง 
 
 



๑๕๔ 

 

๔. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

๑ 

การด าเนินโครงการของโรงเรียนวัดสุขกรได้ใช้
หลักการด าเนินงานระบบคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
๑. ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
๒.ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในปีท่ีผ่ำนมำ  
๓. ส ำรวจควำมต้องควำมกำรในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
๔.ประชุมคณะท ำงำนช้ีแจงโครงกำรฯเพื่อขออนุมัติ
โครงกำรพร้อมด ำเนินแต่งต้ังค ำส่ังโรงเรียนและ
มอบหมำยภำระงำน 
๕. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 

๑๐ พฤษภำคม
๒๕๖๒ 
 

 

 
 

นำงสำวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร ์
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

๒ ขั้    ข้ันด าเนินการ (Do) 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
๑.  ประชุมคณะท ำงำนเพื่อช้ีแจงโครงกำรฯ และ
มอบหมำยภำระงำน 
๒.  ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ  
๒.๑ กิจกรรมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๒.๒ กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
 ๒.๓ กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
 ๒.๔ กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหำ 

๓. จัดท ำระบบสำรสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

จัดระบบช่วยเหลือตำมภำวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำ   ท่ีแท้จริง) 

๑๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๓ 

นำงเพ็ญพร   เอี่ยมจิตโสภำ 
นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี 

และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๑. นิเทศติดตำมกำรท ำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
๒. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท้ังด้ำนปริมำณ
คุณภำพและควำมพึงพอใจของผลท่ีได้จำกกำร
ปฏิบัติงำน 

๓๐มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงสำวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์  
นำงเพ็ญพร   เอี่ยมจิตโสภำ 
และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 



๑๕๕ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Act) 
๑. เจ้ำของโครงกำรฯ สรุปประเมินโครงกำรฯ 
๒. จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๓ 

นำงเพ็ญพร   เอี่ยมจิตโสภำ 
นำงสำวพิรำวรรณ  เพิ่มทวี 

และบุคลำกรครูท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๕.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          ในกิจกรรมต่อไปนี ้

 กิจกรรมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหำ 

 จัดท ำระบบสำรสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียน
และระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตำมภำวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำท่ีแท้จริง) 

๑.  ครูร้อยละ ๙๐ เย่ียมบ้ำนนักเรียนทุกคนและน ำข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ใน
กิจกรรมต่อไปนี ้

 กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
 จัดท ำระบบสำรสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียน

และระดับโรงเรียน 

 
สัมภำษณ์ 

 
สังเกต 

 
ส ำรวจ 

 
 
 

ทดสอบ 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 
 
 

 
ประเมินผล 

 
แบบสัมภำษณ์ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบส ำรวจ 

 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 

 
แบบประเมินผล 

 
 
 

 
แบบประเมินผล 

 
ด้านคุณภาพ 
      กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่ำง
เป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือ 
ตำมควำมแตกต่ำงอย่ำงท่ัวถึง 

 
ประเมินผล 

 

 
แบบประเมิน 

 
 

 
 



๑๕๖ 

 

๖. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
ท่ี 

 
รายการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนนุ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

  ค่ำวัสดุ ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร - - - - - - นำงเพ็ญพร   เอี่ยม
จิตโสภำ 

นำงสำวพิรำวรรณ  
เพ่ิมทวี 

 

๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

- - - - - - 

๓ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำร
จัดป้ำยฯ 

- - ๑๐,๐๐๐ - - - 

๔ ค่ำพำหนะในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

- - - - -  

                        รวม - - ๑๐,๐๐๐ - -  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-โรงเรียนวัดสุขกรจะด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วน
สมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือตำมควำมแตกต่ำงอย่ำงท่ัวถึง 
 
 


