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โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ค าน า 
 

 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อน
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมส ำเร็จของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำและส ำนักงำนเขต้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ โดย
สำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  โครงกำร กิจกรรมและ
งบประมำณ เพื่อมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและประสิทธิภำพในกำร
บริหำร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ 
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  

บัดน้ีได้สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  แสดงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
และเพื่อใช้เป็นแนวทำงขับเคลื่อนกำรจัดท ำและด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อไป 

ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยงข้องทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนส ำเร็จด้วยดี หวังอย่ำยิ่งว่ำเอกสำรฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและเป็น
อีกเคร่ืองมือหน่ึงจะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์)  
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
    ๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน   
   ๑)  ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ที่ต้ังหมู่ ๕ ต ำบลคลองสะแก  
อ ำ เภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์  ๑๓๒๖๐ โทรศัพท์  ๐๓๕ -๒๕๙-๓๘๙                    
e-mail Schoolwatsadet@gmail.com สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ 
  ๒)  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น  
  ๓)  เขตพื้นที่บริกำร   
                - ระดับอนุบำล-ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ และ ๕ ต ำบลคลองสะแก หมู่ที่ ๑
และ ๔ ต ำบลปำกจั่น  
     - ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๒ ได้แก่ หมูที่ ๒-๘ ต ำบลคลองสะแก, หมูที่ ๑-๖ ต ำบลปำกจ่ันหมู่     
ที่ ๑-๙  ต ำบลนครหลวง, หมูที่ ๑-๖ ต ำบลแม่ลำ 

    ๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร  
  ๑)  ชื่อ–สกุลผู้บริหำร นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำร
บริหำรกำรศึกษำ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ต้ังแต่ วันที่ ๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน      
เป็นเวลำ ๑ ปี ๗ เดือน 
  ๒) ผู้ช่วยผู้บริหำร ( ที่ได้รับแต่งต้ัง ) ........-......คน 

    ๑.๓ ประวัติโรงเรียน  
  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)เร่ิมก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
อยู่ในหมู่ที่ ๕ ต ำบลคลองสะแก  อ ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เปิดเป็นโรงเรียนประชำบำล  
ต้ังแต่วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๒๐ โดยมีเจ้ำอำวำส อุบำสก อุบำสิกำวัดเสด็จอนุญำตให้ใช้ศำลำกำรเปรียญวัด
เสด็จเป็นสถำนที่เรียนชั่วครำว เปิดสอนต้ังแต่ชั้น ป.๑–๔ จ ำนวน ๔ ห้อง มีจ ำนวนนักเรียน ๑๐๑ คน ต่อมำวัด
ได้มอบที่ดินจ ำนวน ๑๕ ไร่ ๒ งำน ส่วนครูได้ยืมตัวจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ในอ ำเภอนครหลวงมำช่วยสอน         
ครูมี ๔ คน 
  ในปลำยปี ๒๕๑๐ นำยดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ มำรักษำกำรในต ำแหน่งครูใหญ่ ได้มีครูเพิ่มขึ้นเป็น ๖ 
คน ในปี ๒๕๒๑ ได้เปิดขยำยชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ป.๑-๖ มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน โดยได้ปลูกสร้ำง
อำคำรเรียนชั่วครำวขึ้น ๑ หลังเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๓ ห้องเรียนและได้รับงบประมำณสร้ำงบ้ำนพัก
ครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท มีครู ๘ คน 
  ในปี ๒๕๒๒ มีครู เพิ่มขึ้นอีก ๒  คนและได้รับบริจำควัสดุก่อสร้ำง ส้วม ๑ หลัง ๔ ที่น่ังกรมโยธำธิ
กำรเจำะบ่อบำดำลให้ ๑ บ่อ กรมอนำมัยและผู้ใหญ่สง่ำ ศรีประเสริฐ ให้งบประมำณก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ 



  วันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๒๒ ได้วำงศิลำฤกษ์อำคำรเรียนโดยพระรำชสังวรญำณวัดศิลขันธำรำม จังหวัด
อ่ำงทองและนำยสุชำติ  พัววิไล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนกำรก่อสร้ำง และท ำพิธีเปิดป้ำยอำคำรเรียน
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๒๓ โดย นำยจริญญำ  พึ่งแสง รองผู้ว่ำรำชกำรเป็นประธำน โดยได้รับงบประมำณจำก
ทำงรำชกำร จ ำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บำท นำยคุณ  ศรีประเสริฐ  บริจำคสมทบ ๕๐๐,๐๐๐ บำท สร้ำงอำคำรเรียน ๘
ห้องเรียนและต้ังชื่อว่ำ “โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีกำรศึกษำ ๒๕๑๓โรงเรียนเปิด
สอนต้ังแต่ ป.๑–๖ มีนักเรียน ๒๑๔ คน  ครู ๑๐ คน  และได้ด ำเนินปรับปรุงกิจกรรมและอำคำรต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนมีดังน้ี 

๑. สร้ำงอำคำร สหกรณ์ ร้ำนค้ำ 
๒. สร้ำงโรงฝึกงำน 
๓. ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๔. สร้ำงศำลำท่ำน้ ำ 
๕. สร้ำงเรือนเพำะช ำ 
๖. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ชุมชน” ของจังหวัด 
๗. ได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำร “สุขศึกษำสำยกำรศึกษำ”   
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ำโครงกำรผู้น ำกำรใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑ และ

ทำงรำชกำรส่งครูมำช่วยสอนอีก ๒ คนและวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๒๔ นำยดิลก พัฒน์วิชัยโชติ ครูใหญ่ 
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอนครหลวง นำยสะอำดเป็นผู้รักษำกำรแทน 
  วันที่ ๒๙ พฤษภำคม  ๒๕๒๕ นำยอรุณ  นงเยำว์ ครูใหญ่โรงเรียนนครหลวงวิทยำคำร ได้ย้ำยมำเป็น
ครูใหญ่ จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๒๕ 
  วันที่ ๒๗  มกรำคม  ๒๕๒๖ ตำมค ำสั่งของ สปจ.พระนครศรอยุธยำ ได้แต่งต้ังนำงลัดดำ ป้อมสุข มำ
ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ ตำมค ำสั่ง ที่ ศธ. ๑๔๓๙.๐๓/๕๑๔  
   ปี ๒๕๒๙ ขยำยชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบ มีจ ำนวน ๒๘ คนและได้รับบริจำคพระพุทธรูปประจ ำ
สถำนศึกษำและวัสดุปกรณ์ในกำรสร้ำงฐำนเพื่อประดิษฐ์องค์พระจำก ดร.สง่ำ ศรีประเสริฐ และคุณบุญมำก  
ศรีประเสริฐ ร่วมกับประชำชนบริจำคเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บำทและได้มีกำรท ำบุญฉลองโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ 
มีนำคม ๒๕๒๙ ได้รับงบประมำณสร้ำงส้วม ๕๐,๐๐๐ บำท   
   ปี ๒๕๒๙  ได้ปรับปรุงโรงอำหำร พร้อมร้ัวรอบอำคำร มูลค่ำ ๑๖,๐๐๐ บำท และปรับปรุงอำคำร
โรงฝึกงำนเพื่อใช้เป็นที่ท ำกำรกลุ่ม “ศรีทักษิณ”  มูลค่ำ ๕,๐๐๐ บำท และได้จัดหำเงินสมทบอีก ๕,๐๐๐บำท  
และ ได้รับเงินบริจำคจำก ดร.สง่ำ  ศรีประเสริฐ  เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บำท 
   ป ี๒๕๓๑ ต่อเติมห้องเรียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บำทและปรับปรุงโรงอำหำร  มูลค่ำ ๕,๐๐๐ บำท 
   ปี ๒๕๓๔ ได้จัดสร้ำงห้องสมุดเพิ่มเติม 
   ปี ๒๕๓๕ จัดท ำห้องผู้บริหำร ห้องประชุม และห้องพยำบำล โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำก       
ดร.สง่ำ ศรีประเสริฐ ๓๐,๐๐๐ บำท  ชุดรับแขก ๕,๗๐๐ บำท   
   ปี ๒๕๓๖ ร่วมโครงกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ   

๒ 



   ปี ๒๕๔๐ ได้งบประมำณท ำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๘๙,๙๙๙ บำท  
   ปี ๒๕๔๗ โรงเรียนเข้ำเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (โรงเรียนในฝัน) 
   ปี ๒๕๕๑ โรงเรียนผ่ำนกำรรับรอง สมศ.รอบ ๓ 
   ปี ๒๕๕๓โรงเรียนรับรำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ รุ่นที่ ๑๑ 
   ปี ๒๕๖๔ โรงเรียนผ่ำนกำรรับรอง สมศ.รอบ ๔ 
 

    ๑.๔ แผนผังโรงเรียน 
 

 
  
 

๓ 



  ๑.๕ สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน (School’s Philosophy)    

   “ มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งำน  ประสำนสังคม ” 
 

สีประจ าโรงเรียน (School’s color)      
แสด  ด ำ 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน  (Uniqueness) 
สร้ำงคนดี สร้ำงคนเก่ง สู่สังคม 
 

    อัตลักษณ์โรงเรียน (Identity) 
       เด็กดีวิถีพุทธ กล้ำแสดงออก รู้ทันเทคโนโลยี 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน (The Emblem of School) 
 
 
 

 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)                
๑. เด็กในเขตบริกำรทุกคน ได้รับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง 

 ๒. เด็กในเขตบริกำรทุกคน ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนโรงเรียน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำม
มำตรฐำนชำติ ให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีสุขภำพกำยและจิตที่ดี คิดวิเครำะห์เป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ มี
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ กีฬำ ดนตรี นำฏศิลป์อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ รักและภำคภูมิใจใน ท้องถิ่น    

๓. ครูทุกคนจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหน่ึง 
๔. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ที่จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำนสอดคล้องกับมำตรฐำนชำติ    
๖. ชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำและมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนและจัด

กำรศึกษำในทุกระดับ  
 

๔ 



๒.  ระบบโครงสร้างการบริหาร (Administrative System)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
  

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
(นำงสำวอลิสสำ  บุญช่วย) 

 

งำนบรหิำรวชิำกำร 
(นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ) 

 

งำนบรหิำรงบประมำณ 
(นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา) 

 

งำนบรหิำรบคุคล 
(นางสาวอลิสสา  บุญช่วย) 

 

งำนบรหิำรทัว่ไป 
(นางพัชรี พิมพิลา) 

 

คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

๑.พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.วางแผนงานด้านวชิาการ 
๓.จัดการเรียนการสอน 
๔.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕.พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๖.วัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนรู ้
๗.วจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๘.พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้
๙.นิเทศการศึกษา 
๑๐.การแนะแนว 
๑๑.ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๑๒.ส่งเสริมชุมชนด้านวชิาการ 
๑๓.ประสานความร่วมมือพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๔.ส่งเสริมวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ 
๑๕.จัดท าแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
๑๖.คัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่ใช้ใน
สถานศึกษา 
๑๗.พฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

 

๑. จัดท าแผนและต้ังงบประมาณ 
๒.จัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงิน 
๓. การอนุมัติใช้จา่ยงบประมาณ 
๔.การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบฯ 
๕.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖.ตรวจสอบ ติดตามรายงานการใช้งบฯ 
๗. รายงานการใช้ผลผลติจาก
งบประมาณ 
๘.ระดมทรพัยากรการลงทุนเพือ่
การศึกษา 
๙.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกอง
ทุนการศึกษา 
๑๐.บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๑.การวางแผนพัสดุ 
๑๒.ก าหนด รูปแบบรายการ 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
๑๓.พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
๑๔.จัดหาพัสดุ 
๑๕. ควบคุมดูแล บ ารุงและจ าหนา่ย
พัสดุ 
๑๖.จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๗.การเบิกเงินจากคลัง 
๑๘.การรับ การเก็บรักษาและการ
จ่ายเงิน 
๑๙.การน าเงินส่งคลัง 
๒๐.จัดท าบัญชีการเงิน 
๒๑.จัดท ารายงานการเงิน 
๒๒.จัดท าบัญช ีทะเบียน และรายงาน 
 

๑.วางแผนอัตราก าลัง 
๒.จัดสรรอัตราก าลัง 
๓.สรรหาบรรจแุต่งต้ัง 
๔.การเปลี่ยนต าแหน่งการย้าย 
๕.การเลื่อนขันเงินเดือน 
๖.การลา 
๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘.การด าเนนิการทางวินัย การลงโทษ 
๙.การสั่งพักราชการ 
๑๐.รายงานทางวินัยและการลงโทษ 
๑๑.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒.การลาออกจากราชการ 
๑๓.จัดท าระบบและทะเบียนประวัต ิ
๑๔.เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๑๕.ส่งเสริมประเมินวทิยฐานะ 
๑๖.ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
๑๗.ส่งเสริมวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
๑๘.ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๑๙.ริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
๒๐.พฒันาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย 
 

 
 

 

๑.พัฒนาระบบ ข้อมูล สารสนเทศ 
๒.ประสานงาน พัฒนาเครือข่าย 
๓.วางแผนบริหารงานการศึกษา 
๔.วจิัยเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
๕.จัดระบบและพัฒนาองค์กร 
๖.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.การด าเนนิงานธุรการ 
๙.ดูแลอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม 
๑๐.จัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๑.การรับนักเรียน 
๑๒.เสนอความเห็นจัดต้ัง ยุบรวมฯ 
๑๓.ประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 
๑๔.การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
๑๕.การทัศนศึกษา 
๑๖.กจิการนกัเรียน 
๑๗.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๘.ส่งเสริม สนับสนนุ ประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานฯ 
๑๙.รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๐.การจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
๒๑.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 

๕ 



ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ ) มีดังน้ี 
 ๑) จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งหมด ๑๙๓ คน 

 ๒) จ ำนวนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริกำรทั้งหมด ๑๒๔ คน 
 ๓) จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบำลปีที่  ๒ ๒๐ ๑๔ ๓๒ 
อนุบำลปีที่  ๓ ๑๐ ๒๓ ๓๓ 

รวม ๓๐ ๓๗ ๖๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๑๙ ๙ ๒๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑๒ ๑๖ ๒๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑๕ ๒๑ ๒๗ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๒๑ ๑๗ ๓๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑๕ ๑๙ ๓๔ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๙ ๑๓ ๒๒ 

รวม ๙๑ ๘๖ ๑๗๗ 
มัธยมศึกษำปีที่  ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ 
มัธยมศึกษำปีที่  ๒ ๑๒ ๙ ๒๑ 
มัธยมศึกษำปีที่  ๓ ๑๗ ๑๖ ๓๓ 

รวม ๔๐ ๓๓ ๗๓ 
รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๑๖๑ ๑๕๖ ๓๑๗ 
  
 ๔) มีนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม ๑๓ คน 

๕) มีนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร ๔๘ คน 
             ๖) มีนักเรียนปัญญำเลิศ  -  คน 

๗) มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน 
๘) จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) ๑๙ คน 
๙) สัดส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๓ คน 
๑๐) จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบัน) - คน 
๑๑) สถิติกำรขำดเรียน/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๘ 

๖ 



๔. ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี ๒  แสดงรำยละเอียดของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร - ๑   ๑ ๑  ป ี
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - 
ครูประจ ำกำร ๒ ๑๑ - ๗ ๖ ๑๐ ป ี
พนักงำนรำชกำร - ๑  - - ๑ ป ี
นักกำร / ภำรโรง ๑ - ๑ - - ๑๘ ป ี
ลูกจ้ำงชั่วครำว  - ๑ - ๑ - ๑ ป ี

รวม ๓ ๑๔ ๑ ๘ ๗  

   มีครูที่สอนวิชำตรงตำมวิชำเอก ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   มีครูที่สอนวิชำตำมควำมถนัด ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   สถิติกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ครูเข้ำรับกำรพัฒนำเลื่อนวิทยฐำนะ ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ ๒๗  คำบ/สัปดำห์ 
 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. นำยเอกพล  สุภำพรเหมินทร์    ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชูชัย    มีทองใบ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๓. พระทวีวัตน์  สิริวฆฒโน  ผู้แทนพระภิกษุ 
๔. นำยสังวำล  ประทุมเกต  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๕. นำยพิเชษฐ  หอมธูป   ผู้แทนศิษย์เก่ำ 
๖. นำยปำนเสก  สัมมำญำณ        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. นำยสมเกียรติ  กัณหะกุล        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นำงพัชรี  พิมพิลำ   ผู้แทนครู 
๙. นำงสำวอลิสสำ   บุญช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 

๗ 



ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทำง    

กำรก ำกับ ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และแนวทำงที่
ก ำหนด สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครู บุคลำกำร ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ และผู้ รับบริกำรเพื่อให้องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
       โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มุ่งมั่นพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้      
ตำมแนววิถีพุทธ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน ชุมชนร่วมพัฒนำ 
 
พันธกิจ (Mission)  
  พัฒนำและจัดกำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ เน้นพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม วิถีประชำธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง และอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
    ๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยเต็มตำมศักยภำพ  
    ๓. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เต็มตำม
ศักยภำพ 
    ๔. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรม  กำรท ำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
    ๕. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีจิตส ำนึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่ำง รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร เน้นกำร บูรณำกำร กำรส ร้ำง เครือข่ำยควำมร่วมมื อ                 

จำกทุกภำคส่วน  
๙. สถำนศึกษำ ใช้และพัฒนำ สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



กลยุทธ์ (Strategy)  
 ประกอบด้วยกลยุทธ์ส ำคัญ ๖ ด้ำน ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
 กลยุทธ์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ทั้งน้ี กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในแต่ละกลยุทธ์ได้ก ำหนด
มำตรกำร และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ ดังน้ี 
 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
มาตรการ  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ     
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๓. ส่งเสริม  สนับสนุนจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังให้นักเรียนน ำ
หลักคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและยั่งยืน  

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภั ยคุกคำม     
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติต่ำง ๆ  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและสำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

๖. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำวเพื่อน ำไปสู่สถำนศึกษำสีขำวปลอด       
ยำเสพติดและอบำยมุข 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๙ 



๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงมีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ กับภัยคุกคำมทุก  
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำม ในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติต่ำง ๆ  

๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทำงศำสนำและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ
สังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีทักษะกระบวนกำรในด้ำนประชำธิปไตย 
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและธ ำรงรักษำควำมเป็นอยุธยำ     

ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
๘. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 

 

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมส ำนึกควำมเป็นชำติไทยรักและภูมิใจควำมเป็น

อยุธยำ และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ควำมเป็นอยุธยำ ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย ได้แก่ โครงงำน

คุณธรรม  โครงงำนประวัติศำสตร์ โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรค่ำยคุณธรรม 
๓. ประสำนเครือข่ำย/องค์กรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้บริหำร ครู และนักเรียน เช่น 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ วัดต่ำง ๆ เป็นต้น 
 ๔. นักเรียนชั้น ป.๔–ป.๖ และ ม.๑–๓ ทุกคนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนทักษะชีวิตในเร่ืองยำเสพ
ติดกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และสำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

๕. จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. จัดกิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขำว/โรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด/กีฬำด้ำนยำเสพติด/อบรมให้

ควำมรู้/รณรงค์ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
มาตรการ  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะ  
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำน 

๑๐ 



ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต          
ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติได้  

๒. พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ ด้วยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำปฐมวัยที่หลำกหลำย 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำพัฒนำนักเรียน ให้มีทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และอ่ำนรู้เร่ือง 

สื่อสำรได้ ให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และสำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนำนักเรียนให้มีทักษะ
กำรคิดค ำนวณ มีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพเป็นนักคิดผู้สร้ำง
นวัตกรรม 

๔. เร่งรัด ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนที่ เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ มีทักษะกำรคิด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตำม กำรใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๗. พัฒนำนักเรียนให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร สืบค้นและกำรประกอบอำชีพได้ 
๘. พัฒนำศักยภำพนักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษให้เป็นภำษำที่สอง 
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีสุขภำพ อนำมัย สมบูรณ์ สมวัย 
๑๐. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ สร้ำงขีดควำมสำมรถในกำรแข่งขัน สนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำ

ผลกำรวิจัยไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยเต็มตำมศักยภำพ  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐

และสภำพบริบทของสถำนศึกษำ  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสภำพบริบทของ สถำนศึกษำ  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออก เขียนได้  
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำปลอดผู้เรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้  
๗. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้เหมำะสมกับระดับชั้น  
๘. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ท่องอำขยำน และอ่ำนท ำนองเสนำะได้ถูกต้องตำมระดับชั้น 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วทุกวัน 
๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำร สืบค้น และประกอบอำชีพได้ 
๑๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูนักสอนใช้เคร่ืองมือกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๑๓. ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๓  

๑๑ 



๑๔. ค่ำเฉลี่ยผลกำรวัดควำมสำมำรถระดับชำติพื้นฐำน (NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ทุก
ด้ำนเพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๓ 

๑๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร สืบค้นและจัดกำรเรียนกำรสอน 
๑๖. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓  
๑๗. ร้อยละ ๘๐ ของครุผู้สอนท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเน้นให้มีวิจัยชั้นเรียน  

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒. ส่งเสริม และพัฒนำสถำนศึกษำปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำปฐมวัย 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔. วิเครำะห์หลักสูตรเพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
๕. พัฒนำเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๖. วัดและประเมินผล (PISA) ประกอบด้วย ๓ ด้ำน คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
๗. จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนเหมำะสมวัย 
๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  
๙. จัดห้องสมุดเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑๐. กิจกรรมค่ำยวิชำกำร  
๑๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ EBE 
๑๒. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำวิจัยชั้นเรียน 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง
และหลำกหลำย 
 ๒. พัฒนำระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจ มีสุขภำพ
กำยแข็งแรงสำมำรถแสดงศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อ
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๕. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเทคนิควิธีกำรพัฒนำตนเอง(ID-Plan) เพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำร PLC (Professional Learning Community: PLC) 

๑๒ 



๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน”เป็น“Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ
กำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan)  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) 
๓. ร้อยละ ๗๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๔. ร้อยละ ๖๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับวิทยฐำนะสูงขึ้น 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ ตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ  
๗. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยกระบวนกำร PLC 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
กิจกรรมด าเนินการ 

๑. จัดท ำ ID-Plan 
 ๒. เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตนเองด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

๓. สร้ำงเครือข่ำยสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับวิทยฐำนะสูงขึ้น 
๖. จัดค่ำยคุณธรรม ปฏิบัติธรรม 
๗. จัดค่ำยภำษำอังกฤษ 
๘. ส่งเสริมสุขภำพกำย 
๙. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร PLC “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” 

 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชำกรก่อนวัยเรียน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
๒. เร่งรัดให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำร กำรศึกษำภำคบังคับ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ ได้ศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ  
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก โดยบุคคล องค์กรวิชำชีพ องค์กรชุมชน และองค์กร

เอกชน 

๑๓ 



๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบเครือข่ำย ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
พัฒนำอำชีพ และกำรศึกษำอัธยำศัย ในสถำนศึกษำ 

๖. พัฒนำเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนร่วมของนักเรียน 

๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยควำมเข้มแข็งและรอบด้ำน 
๘. สนับสนุนให้มีกำรจัดต้ังกองทุนเพื่อกำรช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๙. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
๑๐. ส่งเสริมน ำเทคโนโลยี มำเป็นเคร่ืองมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่บริกำรได้รับกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำ 
๒. ร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนกำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรได้เข้ำเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ได้ศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคน 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ได้รับกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพตำม

ควำมถนัดและควำมสนใจ 
๔. ร้อยละ ๙๕ ของผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับจบตำมก ำหนดเวลำของหลักสูตร 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำภำคบังคับ 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปลอดผู้เรียนออกกลำงคัน  
๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ด้อยโอกำส มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพ และผ่ำนเกณฑ์ตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะ

บุคคล 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

  ๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
. ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ตำมศักยภำพ   
กิจกรรมด าเนินการ 

๑. ส ำรวจส ำมะโนประชำกรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนในเขตพื้นที่บริกำร 
๒. ส ำรวจนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
๓. จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและส ำรวจนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เรียนต่อใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ หรือเทียบเท่ำ 
๔. จัดสรรงบประมำณส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสทุกคน 
๕. จัดท ำสื่อ คู่มือ แนวด ำเนินกำรเรียนร่วม 
๖. จัดกำรศึกษำดูงำน โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมดีเด่น 
๗. ส่งครูเข้ำร่วมอบรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเด็กพิกำร 

๑๔ 



๘. ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลนักเรียนพิกำรเรียนร่วม  
๙. ด ำเนินกำรคัดกรองและจัดท ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
๑๐. สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
๑๑. ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

กลยุทธ์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรการ  

๑. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตโดยสนับสนุนกำรสร้ำง จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต และบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ  
ตัวช้ีวัด  

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีจิตส ำนึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตส ำนึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่ำงรักษ์

สิ่งแวดล้อม  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกับสิ่งแวดล้อม  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ  

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ  
๒. ขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์  
๓. มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
๔. ลดใช้ถุงพลำสติกในโรงเรียน 
๕. ลดปริมำณขยะ 
๖. รณรงค์ อบรมให้ควำมรู้ 
๗. บูรณำกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกสำระกำรเรียนรู้ 
๘. จิตอำสำคณะสี 
 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ  

๑. พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

๒. พัฒนำระบบงบประมำณ และก ำกับ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงโปร่งใสและคุ้มค่ำ 

๑๕ 



๓. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 
  ๔. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลและ
แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 

๕. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบภำคี เครือข่ำย 
๖ พัฒนำระบบบริกำรของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน 

 ๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน สังคมและสำธำรณะชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตำมกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ถูกต้องโปร่งใส มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  

๒. สถำนศึกษำมีระบบงบประมำณ และก ำกับ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงโปร่งใสและคุ้มค่ำ 
๓. สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
๔. สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

คุณภำพผู้เรียน 
๖. สถำนศึกษำใช้และพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี ประสิทธิภำพ  
๗. สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี ประสิทธิภำพ  
๘. สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  ที่มีประสิทธิภำพ 
๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ 

กิจกรรมด าเนินการ 
 ๑. นิเทศภำยใน 

๒. ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรระดับโรงเรียน 
๓. พัฒนำระบบ ICT ที่หลำกหลำย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
๔. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำง SBM เน้นสร้ำงแกนน ำและ

สร้ำงกลุ่มเครือข่ำย 
๕. จัดจุดบริกำร One Stop Service 
๖. ติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ และระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
๗. พัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกร 
๘. ลดภำระงำนของครู ผู้บริหำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
๙. ประชุมผู้ปกครอง 
๑๐. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

๑๖ 



ส่วนที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการ 

 
กำรวำงแผนเป็นงำนหลักและส ำคัญในกำรบริหำรของหน่วยงำน เน่ืองจำกเป็นตัวก ำหนด ทิศทำง 

เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด ป้องกันมิให้เกิดปัญหำและควำมผิดพลำด หรือลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำร ปฏิบัติงำนใน
อนำคต กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนกำรปฏิรูประบบรำชกำรตำมแผนปฏิรูประบบบริหำรภำครัฐ จึง
ได้เน้นให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรและกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำนเพื่อให้ทุก
หน่วยงำนมีแนวทำงและทิศทำงที่ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำนได้ ทั้งน้ี ในปีงบประมำณ
จะต้องมีกำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  เพื่อเป็นกำร
ก ำหนดทำงเลือกหรือแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรก ำหนดวิธีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้ำ 

จำกควำมส ำคัญของกำรวำงแผนและเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ จึงก ำหนดกระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  ดังน้ี 
 

ข้ันตอน/กระบวนการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์
จุดเน้น รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ 

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของ ยุทธศำสตร์ 
ชำติ ๑๒ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ แผนกำรศึกษำชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๗๙) แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๗๙ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
๑๒ แผนพัฒนำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
สพฐ. ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในสตวรรษที่ ๒๑ ระเบียบ/ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ของกลุ่มจังหวัด พระนครศรีอยุธยำ และงบประมำณที ่
ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ 
๓. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทรำบ 
 



ข้ันตอน/กระบวนการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
๒. จัดท ำเอกสำรและแบบเสนอโครงกำร/
กิจกรรม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทรำบและ
พิจำรณำจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

๑. บันทึกข้อควำม 
๒. แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม 

๓. แต่งต้ังและประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พิจำรณำ
กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม ที่จะด ำเนินกำร 
ตำมหลักเกณฑ์นโยบำยกลยุทธ์ มำตรฐำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

๑. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
๒. รำยงำนกำรประชุม 
 

๔. จัดท ำและตรวจสอบ "ร่ำง" แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรก่อนเสนอขอควำมเห็นชอบจำก 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑. วิเครำะห์ ตรวจสอบ โครงกำร/กิจกรรม ตำม 
นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดเน้น 
๒. วำระกำรประชุม เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่ 
ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๕. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณที่
ผ่ำนควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรับทรำบและใช้เป็น
เคร่ืองมือในกำรปฏิบัติงำน 
 

๑. วิเครำะห์ ตรวจสอบ โครงกำร/กิจกรรม ที่ผ่ำน 
ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
๒. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร 
๓. เสนอผู้บริหำร พร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ทรำบและถือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



รายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อุดหนุน กิจกรรมฯ งบอ่ืนๆ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
๑.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและควำม
รับผิดชอบ** 
๒. โครงกำรอำเซียนศึกษำ 
๓. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕. โครงกำรกีฬำสีภำยในโรงเรียนต้ำนยำเสพติด 
๖. โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตยในโรงเรียนและสภำนักเรียน 
๗. โครงกำรโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
๘. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
๙. โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำร ี
๑๐. โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

๙,๐๐๐ 
๑,๙๗๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๒,๒๕๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๖๕๐ 
๗๘,๕๕๐ 

 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๑ ๕๘,๗๒๐ ๑๕๙,๒๐๐ ๕๗,๕๐๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑. โครงกำรส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬำ**    
๒. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย)**  
๓. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย** 
๔. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะพื้นฐำนตำมพัฒนำกำรทุกด้ำน** 
๕. โครงกำรผลิตสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย** 
๖. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๗. โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
๘. โครงกำรจัดซื้อวัสดุทำงกำรศึกษำ 
๙. โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
๑๐. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ 
COVID-๑๙     

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
๒๓,๙๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
๒๒,๔๘๐ 

๑๐๗,๘๐๐ 
 

 

 
 
 

๒๘,๘๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อุดหนุน กิจกรรมฯ งบอ่ืนๆ 
๑๒. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ   
๑๓. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 

๑๒,๐๐๐ 
 

 
๙๘๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๒ ๓๕๓,๑๘๐ ๑๒๘,๘๑๐ ๙๘๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑. โครงกำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ 
๒.โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

๒๔,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

  

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๓ ๓๔,๐๐๐ - - 

กลยุทธ์ท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน  
๑. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
๒. โครงกำรห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงกำรเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ 
 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔๘๐,๐๐๐ 
๔๓๐,๐๑๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี  ๔ ๒๘,๐๐๐ - ๙๑๑,๑๐๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงกำรปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย** 
๒. โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ภำยในโรงเรียน 
๓. โครงกำรทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๕ ๔๑,๐๐๐ - - 

กลยุทธ์ท่ี ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
๑. โครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
๒. โครงกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 
๓. โครงกำรพัฒนำงำนบริหำรงบประมำณและกำรควบคุมภำยใน 

 
๑,๒๐๐ 
๓,๖๐๐ 
๒,๐๐๐ 

  

๒๐ 



กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อุดหนุน กิจกรรมฯ งบอ่ืนๆ 
๔. โครงกำรประชำสัมพันธ์ 
๕. โครงกำรสำธำรณูปโภคในโรงเรียน 
 

๑๓,๐๐๐ 
๑๗๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๖ ๑๙๒,๘๐๐ - - 

รวมงบประมาณสิ้น ๗๐๗,๗๐๐ ๒๘๘,๑๐๑ ๑,๙๔๘,๕๑๐ 

 
หมายเหตุ :  ๑. ( ** )  โครงกำรของกำรศึกษำปฐมวัย 
      ๒. งบอื่น ๆ คือ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบ ค่ำหนังสือเรียน ค่ำปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจนและรำยได้สถำนศึกษำ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๑ 



ส่วนที่ ๔ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ผลกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
  กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ประกอบด้วยกลยุทธ์ส ำคัญ  ๖ กลยุทธ์  ได้แก ่ 
            กลยุทธ์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
 กลยุทธ์ที่ ๕  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

โดยใช้โครงกำรเป็นเคร่ืองมือ จ ำนวนทั้งสิ้น  ๓๗  โครงกำร เพื่อให้เกิดคุณภำพ ๖ ด้ำน ในพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
และควำมรับผิดชอบ** 

๑๒,๐๐๐ ๗,๒๑๔ ๔,๗๘๖ ๓๙.๘๘ 

๒ อำเซียนศึกษำ ๑๘,๐๐๐ ๑๗,๙๔๐ ๖๐ ๐.๓๓ 
๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๐ ๐ 
๔ โรงเรียนวิถีพุทธ 

(ของบสนับสนุน อบต.คลองสะแก ๔๐,๐๐๐) 
๔๑,๙๗๐ ๐ ๔๑,๙๗๐ ๑๐๐ 

๕ กีฬำสีภำยในโรงเรียนต้ำนยำเสพติด (ของบ
สนับสนุน ภำยนอก ๑๗,๕๐๐) 

๒๗,๕๐๐ ๑๕,๙๐๙ ๑๑,๕๙๑ ๒๔.๑๕ 

๖ เสริมสร้ำงประชำธิปไตยในโรงเรียนและสภำ
นักเรียน 

๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๐ ๐ 

๗ โรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ๒,๒๕๐ ๑,๐๒๐ ๑,๒๓๐ ๕๔.๖๗ 
๘ โรงเรียนสุจริต ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ ๑๐๐ 
๙ เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี ๘๐,๖๕๐ ๓๙,๐๐๐ ๔๑,๖๕๐ ๕๑.๖๔ 
๑๐ ศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ๗๘,๕๕๐ ๐ ๗๘,๕๕๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๓ 



กลยุทธ์ท่ี  ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๑๑ ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬำ**    ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
๑๒ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี

ปฐมวัย)** 
๒๘,๘๒๐ ๐ ๒๘,๘๑๐ ๑๐๐ 

๑๓ ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย** ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ 
๑๔ ส่งเสริมควำมรู้และทักษะพื้นฐำนตำม

พัฒนำกำรทุกด้ำน** 
๒๓,๙๐๐ ๒๒,๐๓๐ ๑,๘๗๐ ๗,๘๒ 

๑๕ ผลิตสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย** 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ 

๑๖ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ๖,๐๐๐ ๓,๓๒๖ ๒,๖๗๔ ๒๔.๕๖ 
๑๗ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ๑๘,๐๐๐ ๑๗,๘๓๐ ๑๖๕ ๐,๙๒ 
๑๘ จัดซื้อวัสดุทำงกำรศึกษำ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๘,๗๘๗ ๑,๒๘๑ ๑.๐๒ 
๑๙ ส่งเสริมรักกำรอ่ำน ๒๒,๔๘๐ ๒๑,๘๑๙.๔๙ ๖๖๐.๕๑ ๒.๙๔ 
๒๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๑๐๘,๘๐๐ ๑๐๗,๘๐๐ ๐ ๐ 
๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในสถำนกำรณ์ COVID-๑๙   
๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๐๖๐ ๔,๙๓๙.๕๐ ๔.๙๔ 

๒๒ โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ   ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๐ 
๒๓ อำหำรกลำงวัน ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๒๔ พัฒนำครูสู่มืออำชีพ ๒๔,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๔๓.๗๕ 
๒๕ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

๒๔ 



กลยุทธ์ท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๒๖ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนกำรสอน 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ ๐ 

๒๗ ห้องสมุดโรงเรียน ๙,๐๐๐ ๘,๔๐๐ ๖๐๐ ๖,๖๗ 
๒๘ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(ของบสนับสนุน ภำยนอก เป็น
ทุนกำรศึกษำ ๓๐๐,๐๐๐) 

๔๘๒,๐๐๐ 
 

๑๘๑,๐๐๐ ๓๐๑,๐๐๐ ๖๒.๔๕ 

๒๙ เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ ๕๐๗,๒๓๗ ๔๗๙,๘๔๖ ๒๗,๓๙๑ ๕.๔๐ 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๓๐ ปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย** 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๐ ๐ 

๓๑ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ภำยใน
โรงเรียน 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๐ ๐ 

๓๒ ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ ๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๕ 



กลยุทธ์ท่ี ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ท่ี โครงการ 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ีได้รับ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

๓๓ นิเทศภำยในโรงเรียน ๑,๒๐๐  ๑,๑๙๘ ๒  ๐.๑๗ 
๓๔ กำรประกันคุณภำพภำยใน ๓,๖๐๐ ๓,๑๗๐ ๔๓๐ ๑๑.๙๔ 
๓๕ พัฒนำงำนบริหำรงบประมำณและกำร

ควบคุมภำยใน 
๒,๐๐๐ ๖๘๖ ๑,๓๑๔ ๖๕.๗๐ 

๓๖ ประชำสัมพันธ์ ๑๓,๐๐๐ ๑๐,๕๓๘ ๒,๔๖๒ ๑,๘๙๔ 
๓๗ สำธำรณูปโภคในโรงเรียน ๑๗๐,๐๐๐ ๑๓๕,๙๘๒ ๓๗,๐๑๗.๒๑ ๒๑.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  ส่งเสริมศิลปะ  ดนตรี  กีฬำ     
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จัดกิจกรรมวำดภำพระบำยสี  ปั้นดินน้ ำมัน เคลื่อนไหวและจังหวะ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
           ๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ ดนตรี และเล่นกีฬำ   
           ๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีสขุภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
เชิงคุณภาพ 
          ๑. เด็กปฐมวัยมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะ และดนตรี 
          ๒. เด็กปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำที่สมวัย 
          ๓. เด็กปฐมวัยมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง   
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๐,๐๐๐   บำท  งบประมาณใช้จริง  ๐   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ป.ี....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 มีกำรจัดกิจกรรมให้กับเด็กในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บ้ำน On-hand  และ On-Demand  
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงไม่มีกำรใช้งบประมำณ 
 
 
 
 
 

๒๘ 



โครงการ  ปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตกแต่งบรรยำกำศทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนจัดสถำนที่ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้กับเด็ก ๆ   มุม

ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. ห้องอนุบำลและบริเวณรอบๆ ห้องเรียน มีควำมสวยงำม ปลอดภัย  เหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน และถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  
          ๒. ผู้ปกครองและเด็กๆใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  
          ๓. เด็กๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ มีทักษะในกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
          ๔. เด็กๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
          บริเวณรอบๆ ห้องเรียนอนุบำล มีควำมสวยงำม ใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงควำม
ปลอดภัยของเด็ก ๆ และบุคลำกรในโรงเรียน    
 

งบประมาณตามโครงการ  ๑๕,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๑๕,๐๐๐   บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๕,๐๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๒๙ 



โครงการ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย)  
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับอำเซียน 

 กิจกรรมหนูน้อยจิตอำสำ เรียนรู้ อุปกรณ์และกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑. เด็กมีทักษะด้ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. เด็กมีคุณธรรม  มีจิตอำสำที่ดีไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
   ๓. เด็กได้รับควำมรู้จำกกำรไปทัศนศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 

๔. เด็กสำมำรถบอกอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำนได้ไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ ๘๐ 
 

เชิงคุณภาพ 
        ๑. เด็ก ๆ มีคุณธรรมตำมหลักกำรสอนของศำสนำและมีจิตอำสำในสังคม   
       ๒. เด็ก ๆ ได้รับควำมรู้จำกกำรไปทัศนศึกษำ และมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมวัตถุประสงค์  
 
งบประมาณตามโครงการ   ๒๘,๘๑๐   บำท  งบประมาณใช้จริง   ๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  จึงไม่มีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 

๓๐ 



โครงการ  ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมกำรรักษำควำมสะอำดร่ำงกำย  กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย กิจกรรมหนูน้อย    

ระวังภัย ฝึกปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกกำรเล่นและท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีสขุนิสัยในกำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยและเคร่ืองแต่งกำย 
 ๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษำสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคต่ำง ๆ   
 ๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รักษำควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุจำกกำรเล่นและกำรท ำกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

๑. เด็กปฐมวัยมีควำมรู้ในกำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยและเคร่ืองแต่งกำย  
๒. เด็กปฐมวัยมีสุขภำพอนำมัยที่สมบูรณ์และปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บ 
๓. เด็กปฐมวัยรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจำกกำรเล่นและท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  

 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๖,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๖,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๖,๐๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 

๓๑ 



โครงการ  ส่งเสริมควำมรู้และทักษะพื้นฐำนตำมพัฒนำกำรทุกด้ำน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
  กำรจัดกิจกรรมกำรฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเน้ือใหญ่ –เล็ก และประสำทสัมผัสทั้ง ๕  ฝึกทักษะกำร
สื่อสำร  กำรสังเกตและส ำรวจ  มิติสัมพันธ์และกำรกะประมำณ  กำรเชื่อมโยงควำมรู้ เด็กรู้จักตนเอง  บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ธรรมชำติรอบตัว กิจกรรมบัณฑิตน้อย กิจกรรมProject Approachระดับปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะกำรใช้กล้ำมเน้ือใหญ่ – เล็ก และใช้ประสำทสมัผัสทั้ง ๕ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับวัย   
๓. เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในกำรสังเกตและส ำรวจ 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และกำรกะประมำณ 
๕. เด็กร้อยละ ๙๐ สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้และทักษะต่ำงๆ ได้  
๖. เด็กร้อยละ ๙๐ มีควำมรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชำติรอบๆ ตัว 

เชิงคุณภาพ 
เด็กมีทักษะกำรใช้กล้ำมเน้ือใหญ่ – เล็ก และใช้ประสำทสัมผัสทั้ง ๕  มีทักษะในกำรสื่อสำรที่

เหมำะสมกับวัย  มีทักษะในกำรสังเกตและส ำรวจ  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และกำรกะประมำณ  สำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ ได้  มีควำมรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชำติรอบ ๆ ตัว 
 

งบประมาณตามโครงการ   ๒๓,๙๐๐   บำท  งบประมาณใช้จริง   ๒๒,๐๓๐  บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๒๒,๐๓๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

๓๒ 



โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และควำมรับผิดชอบ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
        จัดกิจกรรมทำงศำสนำ  จัดกิจกรรมกตัญญูกตเวที  จัดกิจกรรมกำรประหยัดและพัฒนำสิ่งแวดล้อม  
จัดกิจกรรมมำรยำทไทย เสริมสร้ำงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
  เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีระเบียบ วินัยและควำมรับผิดชอบ มีควำมเมตตำกรุณำ มี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  มีควำมประหยัด รู้จักใช้และรักษำทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมวัตถุประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 

๑. เด็กปฐมวัยมีระเบียบ วินัยและควำมรับผิดชอบ          
๒. เด็กปฐมวัย มีควำมเมตตำกรุณำ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น          
๓. เด็กปฐมวัย มีควำมประหยัด รู้จักใช้และรักษำทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม  

 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๒,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๗,๒๑๔  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๗,๒๑๔  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๓๓ 



โครงการ  ผลิตสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ส ำรวจควำมต้องกำร สื่อ ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดประสบกำรณ์ ด ำเนินกำรจัดหำและผลิตสื่อ เทคโนโลยีที่

ทันสมัย บันทึกกำรจัดหำและผลิต สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ และครูปฐมวัยน ำสื่อมำใช้ในกำร

จัดประสบกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ๘๐ ของฝ่ำยปฐมวยัมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก  ครูปฐมวัยจัดหำและ
จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับเด็กและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีได้อย่ำง
เหมำะสมสอดคล้องกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเด็ก 
เชิงคุณภาพ 

๑. ฝ่ำยปฐมวัยมีสื่อกำรเรียนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก 
๒. ครูปฐมวัยจัดหำและจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับเด็ก 
๓. ครูปฐมวัยมีควำมสำมำรถใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเด็ก 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๗,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๗,๐๐๐ บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๗,๐๐๐ บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

๓๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารวิชาการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับ

ควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนมีกำรพัฒนำหลักสูตร และน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้นตำมเป้ำหมำย ร้อยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

งบประมาณตามโครงการ  ๖,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๓,๓๒๖  บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๓,๓๒๖  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



โครงการ  ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์ โดยใช้เวลำเรียนทั้งด้ำนวิชำกำร และ
กำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีภำระงำน กำรบ้ำน เหมำะสมและสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์ โดยใช้เวลำเรียนทั้งด้ำนวิชำกำร และกำรปฏิบัติ
กิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 

๒. นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีภำระงำน กำรบ้ำน เหมำะสมและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ และตัวชี้วัด 
 

งบประมาณตามโครงการ  ๑๘,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๗,๘๓๐  บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๗,๘๓๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 

๓๗ 



โครงการ  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสอน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
พัฒนำ ปรับปรุง ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในโรงเรียน และพัฒนำ ปรับปรุง ติดต้ังระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 
          ๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

งบประมาณตามโครงการ  ๑๘,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๑๘,๐๐๐  บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๘,๐๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



โครงการ  จัดซื้อวัสดุทำงกำรศึกษำ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ส ำรวจควำมต้องกำรใช้วัสดุทำงกำรศึกษำและส ำนักงำนของครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน และแต่ละห้อง

ประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำรำยกำรวัสดุกำรศึกษำที่ต้องกำรใช้ ด ำเนินกำรจัดหำ/จัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ 
จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุกำรศึกษำ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยวัสดุกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนทุกคนและทุกระดับชั้นมีวัสดุกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรและเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนทุกคนและทุกระดับชั้นสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเ รียนกำรสอนและมีวัส ดุอุปกรณ์                       
ในกำรตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๒๐,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๑๘,๗๘๗  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๑๘,๗๘๗  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๓๙ 



โครงการ  นิเทศภำยในโรงเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
นิเทศภำยในที่มุ่งเน้นพัฒนำครูผู้สอนและคุณภำพผู้เรียนตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน ๓ กิจกรรม 

คือ กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมกำรเยี่ยมชั้นเรียนและประเมินมำตรฐำนห้องเรียน และกำร
ให้ค ำแนะน ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพครูและคณะกลุ่มนิเทศ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
           ๑. นิเทศ  ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนกับครูทุกคนอย่ำงน้อย ๒ คร้ัง / ๑ ภำคเรียน  
           ๒. สร้ำงเคร่ืองมือประเมินกิจกรรมกระบวนกำรนิเทศภำยในทั้ง ๓ กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
           ๓. นิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนของครูโดยมุ่งเน้นพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนทั้ง ๓ ด้ำน คือ 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์  ด้ำนคุณลักษณะของผู้เรียนและ ด้ำนคุณภำพชีวิตของผู้เรียนได้  ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

๑. ครูทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของโรงเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมในกำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

 ๒. ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้จัดหำ สร้ำง ผลิตสื่อหรือ
นวัตกรรม 
 

งบประมาณตามโครงการ  ๑,๒๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑,๑๙๘   บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑,๑๙๘  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

๔๐ 



โครงการ  ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมภำษำไทยวันละค ำ กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน กิจกรรมส ำนวนไทยน่ำรู้ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

และกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
           ๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๐  มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรฟัง รู้จักต้ังค ำถำมเพื่อหำเหตุผล  
           ๒. นักเรียนทุกคนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถดีเด่น เป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม ได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมรถใน
ระดับสูงขึ้น  มีโอกำสศึกษำต่อตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

 ๒. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียนและแสวงหำควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ มีวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับกำรเรียนรู้และชอบมำโรงเรียน 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๒๒,๔๘๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๒๑,๘๑๙.๔๙  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๒๑,๘๑๙.๔๙  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๔๑ 



 
โครงการ  ห้องสมุดโรงเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงห้องสมุด จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรกำรใช้ห้องสมุดตลอดปีกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
     ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 ๒, ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ำยใช้ในกำรค้นคว้ำข้อมูล ๓ เคร่ือง 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
 ๒. ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมเครือข่ำยใช้ในกำรค้นคว้ำพ้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๙,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๘,๔๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๘,๔๐๐  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



โครงการ  อำเซียนศึกษำ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรบูรณำกำรอำเซียนสู่ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล ถึง ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ศึกษำทั้งภำยในโรงเรียนและนอกสถำนที่ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำแนะนักเรียนมีกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน 
เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียนรวมทั้งประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมตระหนักเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นอำเซียน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับอำเซียน 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๘,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๗,๙๔๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๗,๙๔๐ บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



โครงการ  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมปลูกสมุนไพรใน

ท้องถิ่น กิจกรรมท ำน้ ำยำล้ำงจำนจำกพืชสมุนไพร กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
         ๑. บุคลำกรในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง 
         ๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกทักษะอำชีพระหว่ำงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลำกรในโรงเรียนรู้จักกำรใช้ชีวิตที่พอเพียง และน ำหลักกำรไปปฏิบัติเพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือนได้ 
          ๒. นักเรียนในโรงเรียนรู้จักน ำหลักกำรใช้ชีวิตที่พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือน และ
สำมำรถท ำอำชีพเสริม เพื่อสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัวอีกทำงหน่ึงได้ 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๙,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๙,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๙,๐๐๐  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๔๔ 



โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน กิจกรรมสอนเสริม ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมยกระดับ

ผลกำรทดสอบ กิจกรรมวันส ำคัญ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
          ๒.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT,NT และ O-NET สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
   ๔. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
  ๕. นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงชิ้นงำน 
เชิงคุณภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ RT,NT และ 
O-NET สูงขึ้น  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  และนักเรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงชิ้นงำน 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๐๗,๘๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๐๗,๘๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

๔๕ 



โครงการ  ประกันคุณภำพภำยใน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ  กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติระดับดี 

๒. สถำนศึกษำมีคุณภำพและมีผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำระดับดี   
เชิงคุณภาพ 

๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 

๒. สถำนศึกษำมีคุณภำพและมีกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน ตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ   
 
งบประมาณตามโครงการ ๓,๖๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๓,๑๗๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๓,๑๗๐   บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๔๖ 



โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ COVID-๑๙     
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) ระดับประถมศึกษำปีที่ ๑  ถึง ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรสนับสนุนเอกสำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรเรียนรู้จำกช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมพร้อมของนักเรียน 
          ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตรก ำหนด 
เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนได้รับกำรสนับสนุนเอกสำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำทั่วถึง ได้รับกำรเรียนรู้จำกช่องทำง
ต่ำง ๆ ตำมควำมพร้อมของนักเรียน  และมีควำมรู้และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตรก ำหนด  
 
งบประมาณตามโครงการ ๑๐๐,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๙๕,๐๖๐   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว...................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ป ี   ๙๕,๐๖๐   บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     งานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  พัฒนำงำนบริหำรงบประมำณและกำรควบคุมภำยใน 
 

การด าเนินการ 
 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 พัฒนำระบบควบคุมภำยในทั้ง ๔ ฝ่ำยงำน ประกอบด้วย  งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ 
งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป มีกำรติดตำม  ตรวจสอบอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
 ๑. มีกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณที่เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร นโยบำยและ
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน มีควำมคล่องตัว โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

        ๒. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๕ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลร้อยละ ๑๐๐ 
        ๓. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประเมินผลได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
        ๔. มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

กำรบริหำรงำนงบประมำณของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) เน้นกำรบริหำรที่มี
ควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยและงำนต่ำงๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอยู่ภำยใต้กฎ ระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนดและสร้ำงควำมมั่นใจใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในโรงเรียน  
 

งบประมาณตามโครงการ ๒,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๖๘๖  บำท 
 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๖๘๖  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 

๔๙ 



โครงการ  เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดชื้อหนังสือเรียนฟรี. ๘ กลุ่มสำระ จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และจ่ำยเงินค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 

ให้กับนักเรียนทุกคน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีกำรศึกษำ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนได้รับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนละ ๒ คร้ัง ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. นักเรียนได้รับเงินค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ คนละ ๑ คร้ัง ร้อยละ  ๑๐๐  
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้รับกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย รำยกำรหนังสือเรียน  อุปกรณ์กำรเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน  ที่ภำครัฐให้กำร
สนับสนุน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๔๓๐,๐๑๐ บำท  งบประมาณใช้จริง  ๔๗๙,๘๔๖   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ป ี ๔๗๙,๘๔๖  บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๕๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  พัฒนำครูสู่มืออำชีพ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำตนเองด้วยระบบ Online อย่ำงต่อเน่ืองและน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม

มำพัฒนำผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรอบรมและพัฒนำตนเองในวิชำชีพของ ตนเอง
อย่ำงน้อย ๒๐ ชั่วโมง 
เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนกำรอบรมและพัฒนำตนเองในวิชำชีพของตนเอง 
อย่ำงน้อย ๒๐ ชั่วโมง 

๒. ครูทุกคนสำมำรถขยำยผล ควำมรู้จำกกำรอบรมแก่เพื่อนครูในที่ประชุมและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๒๔,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๓,๕๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๓,๕๐๐ บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงปรับรูปแบบกำรพัฒนำตำเอง
เป็นรูปแบบ Online 
 
 
 

๕๒ 



โครงการ  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่ด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนัก     
และเห็นคุณค่ำ น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ 
 
งบประมาณตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง  ๐   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 

เน่ืองจำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมเสริมเน้ือหำสำระตำหลักสูตร  กิจกรรมประจ ำวัน/ประจ ำสัปดำห์ กิจกรรมเน่ืองในวัน

ส ำคัญทำงศำสนำ  กิจกรรมพิเศษอื่น 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรักและสร้ำง
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ โดยใช้หลักศำสนำ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงน้อยร้อยละ ๙๒ 
เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรักและสร้ำง
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ โดยใช้หลักศำสนำ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 
งบประมาณตามโครงการ  ๔๑,๙๗๐    บำท  งบประมาณใช้จริง  ๐   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 

เน่ืองจำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  จึงกิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะ ซึ่ง
กิจกรรมส่วนน้ีได้รับสนับสนุนงบประมำณจำก อบต.คลองสะแก  จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐ บำท  จึงไม่ได้ขอรับ
งบประมำณ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๕๕ 



โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดท ำมำตรฐำนห้องพยำบำล จัดซื้อ จัดหำเวชภัณฑ์ยำ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรป้องกันโควิด-๑๙ 

เช่น แมส เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เป็นต้น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน บุคลำกร
ในโรงเรียน และกำรเฝ้ำระวัง และกำรจัดท ำเอกสำร แบบบันทึก ตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  มีน้ ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ได้รับ
กำรตรวจสุขภำพและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี 
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯที่เจ็บป่วยได้รับกำรดูแลและรับ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ มีสุขภำพดีตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๑๒,๐๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๒,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๒,๐๐๐ บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๕๖ 



โครงการ  กีฬำสีภำยในโรงเรียนต้ำนยำเสพติด 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน ปรับปรุงสนำมกีฬำ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ทุกคนได้ออกก ำลังกำยโดยกำรเล่นกีฬำ
และได้แสดงออกในควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีกำรพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถทำงกีฬำเพื่อ
เป็นตัวแทนนักกีฬำของโรงเรียน 
 
งบประมาณตามโครงการ  ๒๗,๕๐๐  บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๕,๙๐๙  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ  ๕,๙๐๙   บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๐,๐๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 



โครงการ  ส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและสภำนักเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกต้ังสภำนักเรียน กิจกรรมอบรมบทบำทหน้ำที่ของสภำนักเรียนกับ

ประชำธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยตำมวิถีประชำธิปไตย คำรำวธรรม  สำมัคคีธรรม   
ปัญญำธรรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประกำร กิจกรรมส่งเสริมสิทธิ
เด็ก ๔ ประกำร กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นพลโลก และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กิจกรรมบูรณำกำรสภำ
นักเรียนกับกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม/อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีภำวะผู้น ำและได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙  ประกำร 
ได้รับกำรปลูกฝังกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และ
สิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

องค์กรสภำนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ได้รับกำรปลูกฝังควำมรู้ในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยมีภำวะผู้น ำและได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีควำมเข้ำใจใน
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๕,๔๕๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๔,๕๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว   ๔,๕๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

๕๘ 



โครงการ  โรงเรียนสุจริต 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ให้ควำมรู้นักเรียน และด ำเนินกำรประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียน ครู บุคลำกร ผู้บริหำร เกิดคุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ  ๙๕ 
๒. กำรประเมิน IIT,  EIT  และ OIT ของโรงเรียนอยู่ในระดับ B ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู บุคลำกร ผู้บริหำร มีทัศนคติและค่ำนิยม ไม่ยอมรับกำรทุจริต ตระหนัก เข้ำใจ คิดอย่ำง 

มีเหตุผล  มีควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง  
 
งบประมาณตามโครงการ ๑,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



โครงการ  โรงเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข จำกครูวิทยำกรภำยนอก  กิจกรรมระบบดูแล

ช่วยเหลือ ส ำรวจ ค้นหำกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมวัดสมรรถภำพทำงกำย กิจกรรมส่งเสริมกำรแสดงออกของนักเรียน
ในวันส ำคัญ  กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนป้องกัน เฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุขในโรงเรียน 
โรงเรียนแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในโรงเรียน นักเรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ ร้อยละ ๙๐ 
 
เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนป้องกัน เฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุขในโรงเรียน มีกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในโรงเรียน นักเรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  
 
งบประมาณตามโครงการ ๒,๒๕๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๑,๐๒๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑,๐๒๐  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๖๐ 



โครงการ  ประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน วำรสำร แผ่นพับเว็บไซต์ 

และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

คณะครูและบุคลำกรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่ำวสำร ทันเหตุกำรณ์จำก 
ข้อมูล สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ  โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและ
ชุมชนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ  ร้อยละ  ๙๐   
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนจำกผู้ปกครองและชุมชนโดยผ่ำนทำง
สิ่งพิมพ์ หนังสือรำชกำรและเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี  โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันและเกิดควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 
 
งบประมาณตามโครงการ ๑๓,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๐,๕๓๘   บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๐,๕๓๘  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 

๖๑ 



โครงการ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ภำยในโรงเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
มีกำรส ำรวจครุภัณฑ์อำคำรสถำนที่ที่ต้องกำรซ่อมแซม และด ำเนินกำรซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้

พร้อมใช้งำน และมีกำรปรับปรุงภูมิทัศบริเวณโรงเรียนให้ดูร่วมร่ืน น่ำอยู่ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ที่ช ำรุดได้รับกำรดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่แข็งแรง ปลอดภัย
สำมำรถใช้งำนได้ 
เชิงคุณภาพ 

ครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ในโรงเรียนมีสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
งบประมาณตามโครงการ ๒๕,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง  ๒๕,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๒๕,๐๐๐  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 



โครงการ  สำธำรณูปโภคในโรงเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ติดตำมใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์และช ำระค่ำค่ำบริกำรในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
จัดจ้ำงบริกำรอินเตอร์เน็ตกับบริษัท TOT และจัดส่งเอกสำรจัดจ้ำงกับ สพป.พระนครศรีอยุธยำเขต ๑  

๒. ติดตำม ดูแลกำรบ ำรุงรักษำระบบน้ ำประปำ/น้ ำดื่ม พร้อมมีรณรงค์ประหยัดพลังงำน 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
           นักเรียน คณะครู และบุคลำกรภำยในโรงเรียน และผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
เกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภคในโรงเรียน และทุกคนร่วมกันประหยัดกำรใช้สำธำรณูปโภคในโรงเรียน         
ร้อยละ ๙๕ 
เชิงคุณภาพ 
         มีงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคในโรงเรียน   คณะครู บุคลำกร และนักเรียน
มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภคในโรงเรียน  ทุกคนตระหนักถึงควำมประหยัดใน
โรงเรียน      
 
งบประมาณตามโครงการ  ๑๗๓,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๑๓๕,๙๘๒  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑๓๕,๙๘๒  บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 

๖๓ 



โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดประชุมผู้ปกครองประจ ำภำคเรียน, ชั้นเรียน พัฒนำและให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน แลจัดมอบ

ทุนกำรศึกษำ และด ำเนินกำรมอบเงินเยียวยำให้ผู้ปกครองนักเรียนคนละ ๒,๐๐๐ บำทครบถ้วนตำมนโยบำย
รัฐบำล 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
          ๑. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๒. ครูประจ ำชั้นได้ศึกษำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 
      ๓. ครูประจ ำชั้นร้อยละ ๑๐๐ น ำผลกำรคัดกรองนักเรียนมำจัดกิจกรรมเสริม 
      ๔. นักเรียนที่ด้อยโอกำสร้อยละ ๙๐ ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเท่ำเทียมกัน 
      ๕. นักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือตำมเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียน คณะครูและผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกำสเท่ำเทียมกันพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองเพื่อกำรประกอบอำชีพได้ทุกคน และได้ศึกษำเล่ำเรียนจนจบ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๔๘๒,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง  ๑๘๑,๐๐๐ บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ  ๑๙,๐๐๐  บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑,๐๐๐  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ป.ี....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  ๑๖๑,๐๐๐  บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

๖๔ 



โครงการ  เข้ำค่ำยพักแรม ลูกเสือ-เนตรนำรี 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือส ำรอง ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญและลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 

มีกำรเข้ำค่ำยลูกเสือส ำรอง  ลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญ  และลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

ลูกเสือและเนตรนำรีมีจิตใจรักชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะทำง
ลูกเสือกำรอยู่ค่ำย และพักแรมสำมำรถช่วยเหลือตนเอง  ให้มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  มีควำมเป็นพี่ – น้อง
สร้ำงควำมสันติภำพและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
เชิงคุณภาพ 

ลูกเสือและเนตรนำรีทุกคนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำรอยู่ค่ำยลูกเสือส ำรอง 
กำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือและเนตรนำรีสำมัญ และลูกเสือและเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่  
 
งบประมาณตามโครงการ ๘๐,๖๕๐   บำท  งบประมาณใช้จริง   ๓๙,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ป ี ๓๙,๐๐๐  บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๖๕ 



โครงการ  ศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
  จัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอกเกี่ยวกับศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์  ในรูปแบบออนไลน์ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคน เกิดกำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำย ได้ประสบกำรณ์  ตรงจำกกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้         
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำย ได้ประสบกำรณ์  ตรงจำกกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้  มีส่วนร่วม   
ในกำรอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
งบประมาณตามโครงการ ๗๘,๕๕๐  บำท  งบประมาณใช้จริง   ๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 

เน่ืองจำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงไม่สำมำรถจึงไม่สำมำรถ
นักเรียนศึกษำนอกสถำนที่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำนอกสถำนที่ โดยให้นักเรียนศึกษำสถำนที่ต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์แทน 
 
 

๖๖ 



โครงการ  อำหำรกลำงวัน 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดท ำอำหำรกลำงวันกับนักเรียนที่มำเรียนที่โรงเรียนและจ่ำยเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองไปด ำเนินกำร

จัดหำอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนในกรณีนักเรียนต้องเรียนที่บ้ำน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
            นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภำพด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภำพจิตดี  มีอำหำรที่มีคุณภำพ
รับประทำนตลอดปีกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร และมีสุขภำพกำยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและสุขภำพจิตที่ดีทุกคน 
 
งบประมาณตามโครงการ ๙๘๐,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๙๘๐,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว.....................บำท  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน  ๙๘๐,๐๐๐ บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 

๖๗ 



โครงการ  ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
การด าเนินการ 

 ไม่ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำร 
 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและนักเรียนในกำรอนุรักษ์พลังงำน

หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน  กิจกรรมประเภทให้ควำมรู้และปลูกสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงำนและให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อม จัดกำรใช้พลังงำน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภำวะโลกร้อน  เรียนรู้ถึงผลกระทบ จำกกำรกระท ำของมนุษย์หรือปรำกฏกำรณ์ 
ธรรมชำติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ  ได้เรียนรู้วิธีกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง  
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิตที่มีคุณภำพตำมหลักปรัชญำขอเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมมีจิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
๓. โรงเรียนสำมำรถควบคุมและลดค่ำใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคต่อเดือนได้  
๔. นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
๕. นักเรียนมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้ำง   
๖. นักเรียนได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ำยทอดให้คนอื่นต่อไป 

 
งบประมาณตามโครงการ ๑,๐๐๐ บำท  งบประมาณใช้จริง   ๑,๐๐๐  บำท 

 งบประมำณ.....................บำท   รำยได้สถำนศึกษำ.....................บำท 
 อุดหนุนรำยหัว  ๑,๐๐๐  บำท   เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕  ปี.....................บำท  
 อำหำรกลำงวัน.....................บำท  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน...................บำท 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

๖๘ 



ผลงานท่ีภาคภูมิใจ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔)  
สถานศึกษา 
 ๑. รำงวัลรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ ระดับดีมำก จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑  
 ๒. รำงวัลสถำนศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ย “วิชำคณิตศำสตร์” สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ         
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ 
 ๓. รำงวัลสถำนศึกษำที่มีผลกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กับ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จำก
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑  
 ๔. รำงวัลสถำนศึกษำที่มีผลกำรพัฒนำ “ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย” เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ               
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถม 
ศึกษำปีที่ ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  เขต ๑
  

ผู้บริหาร 

 นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย รำงวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ระดับดีมำก 

 นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

ครู 

 นำงพัชรี พิมพิลำ รำงวัลครูดี จำกส ำนักงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

 นำงนงนุช  ไทยสงครำม รำงวัลครูดี จำกส ำนักงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 นำงสำวสุกัญญำ ศรีบุญเลี้ยง รำงวัลครูดีไม่มีวันลำ จำกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำนครหลวงร่วมกับ
อ ำเภอนครหลวง 

 นำงสำวพนมพร สวนบุญ รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 นำงสำวทัศนียำ เต็มเปี่ยม รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 นำงสำวทัศนียำ เต็มเปี่ยม รำงวัลคลิปวิดีโอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ “สุดยอดเทคนิค
ประถม สู่กำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อควำมเป็นเลิศ”  

 นำงสำวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ำรักษ์ รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 นำงสำวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ำรักษ์ รำงวัลครูดีศรีนครหลวง (ครูสอนดีเป็นที่ประจักษ์) จำกสมำคมผู้บริหำร
สถำนศึกษำนครหลวงร่วมกับอ ำเภอนครหลวง 

๖๙ 



 นำงสำวพิมพฉ์ัตร  แสงน้ ำรักษ์ รำงวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปี ๒๕๖๔ ระดับดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
    ภำคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ท่ี  ๕๗ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกิจกรรม โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

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

 ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ    
256๔ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพของของสถำนศึกษำ ที่มุ่งคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนขอแต่ละปีที่มีแนวทำงปฏิบัติเพื่อน ำไปสู่ทิศทำง
ที่ต้องกำรโดยกำรขับเคลื่อนที่ยึดสถำนศึกษำเป็นฐำน ด้วยควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำตลอดกำรก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรก ำกับติดตำมกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.
256๔เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกิจกรรม โครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วย 
 

1. นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรุ่งโรจน์  ยุวัฒนำ หัวหน้ำงำนบริหำรงบประมำณ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวศิรกรำนต์  อ่อนจีระ  หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
4. นำงพัชรี  พิมพิลำ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
5. นำงสำวกมลทิพย์  พูลสมบัติ หัวหน้ำกำรเงิน   กรรมกำร  
6. นำงสำวพนมพร  สวนบุญ  หัวหน้ำแผนงำนและโครงกำร  กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 

โดยมีหน้ำที่ก ำกับติดตำมกิจกรรม โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  ให้
เป็นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่วำงไว้ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
         สั่ง ณ วันที่  ๒๘  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

                   (นำงสำวอลิสสำ   บุญช่วย) 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 
 

๗๒ 



 
 
ปฏิทินการก ากบัตดิตาม ประเมินและรายงานแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ท่ี วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ตุลำคม ๒๕๖๓ ๑. แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและ

รำยงำนกำรด ำเนินงำน 
- ผู้บริหำร 
 

๒. ตุลำคม ๒๕๖๓ ๒. จัดท ำปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินและ
รำยงำน 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 

๓. พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ๓. จัดเตรียมเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 
   ๓.๑ แบบก ำกับติดตำมโครงกำร 
   ๓.๒ แบบประเมินโครงกำร 
   ๓.๓ แบบรำยงำนผลโครงกำร 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 
 

๔. มกรำคม ๒๕๖๔ ๔. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนเป็น
ระยะตำมปฏิทินคร้ังที่ ๑  (ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร) 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 

๕. มีนำคม ๒๕๖๔ ๕. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนเป็น
ระยะตำมปฏิทิน 
คร้ังที่ ๒  ( เมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือ สิ้นภำคเรียน) 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 

๖. พฤษภำคม ๒๕๖๔ ๖. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำมประเมินและรำยงำนเป็น
ระยะตำมปฏิทินคร้ังที่ ๓  (ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร) 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 

๗. กันยำยน ๒๕๖๔ ๗. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนเป็น
ระยะตำมปฏิทิน 
คร้ังที่ ๔  ( เมื่อสิ้นสุดโครงกำร หรือ สิ้นปีกำรศึกษำ) 

คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและรำยงำน 

๘. กันยำยน ๒๕๖๔ ๘. สรุปและจัดท ำรำยงำนกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล 

- ผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรก ำกับ 
ติดตำม ประเมินและรำยงำน 

๙. กันยำยน ๒๕๖๔ ๙. ประชุมน ำผลกำรผลกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน 
ไปปรับปรุงและพัฒนำ                                       

- ผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรก ำกับ 
ติดตำม ประเมินและ
รำยงำน- ทุกฝ่ำย 
- ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- ทุกคน 

๗๓ 



 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

ท่ี ๗๗ /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
........................................................................................ 

 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมมำตร ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงขอแต่งต้ังบุคลำกร จัดท ำรำยงำนผลและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปน้ี 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑ นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒ นำงนุงนุช  ไทยสงครำม    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธำนกรรมกำร 
 ๓ นำยรุ่งโรจน์ ยุวัฒนำ    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร  
 ๔ นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
 ๕ นำงพัชรี พิมพิลำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
 ๖ นำงสำวพนมพร   สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 
หน้าท่ี วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำน แนะน ำและให้ต ำปรึกษำคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และ 
         แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นโดยด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑๐. นำงสำวพนมพร   สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ประธำนกรรมกำร 
๑๑. นำงสำวกมลทิพย์  พูลสมบัติ     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธำนกรรมกำร 
๑๒. นำงสำวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ำรักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๓. นำงนงนุช  ไทยสงครำม          ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวสุกัญญำ ศรีบุญเลี้ยง     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๕. นำยรุ่งโรจน์   ยุวัฒนำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวศิรินภำวรรณ  ทุมค ำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 

 

๗๔ 



 
๑๗. นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ      ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวทัศนียำ  เต็มเปี่ยม        ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวสุพัตรำ แสงอ่วม                 ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๒๐. นำยกรกฎ      พักเรือนดี         ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมกำร 
๒๑. นำงเสำวลักษณ์  บุญไวย์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวอรญำ  โต้ตอบ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๒๓. นำงพัชรี   พิมพิลำ       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.๒๕๖๔ ภำยใน ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
 

๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม 
๑. นำงสำวพนมพร   สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนงนุช ไทยสงครำม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ำรักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๔. นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ      ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกมลทิพย์  พูลสมบัติ     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๖. นำงสำวศิรินภำวรรณ  ทุมค ำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๗. นำงพัชรี   พิมพิลำ       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๘. นำยกรกฎ    พักเรือนดี          ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุกัญญำ ศรีบุญเลี้ยง     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๐. นำยรุ่งโรจน์   ยุวัฒนำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทัศนียำ  เต็มเปี่ยม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๒. นำงเสำวลักษณ์  บุญไวย์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวอรญำ  โต้ตอบ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๔.  นำงสำวสุพัตรำ  แสงอ่วม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวชลธิชำ  พลีบัตร  เจ้ำหน้ำที่ USO  NET     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี จัดพิมพ์และจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
  

๗๕ 



 

ขอให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบั ติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเต็มควำมสำมำรถ ให้เกิดประโยชน์                        
กับทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคขอให้แจ้งผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ เพื่อประสำนงำนและแก้ไข                    
ปัญหำที่เกิดขึ้น 
 
  สั่ง ณ วันที่  ๑   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
       (นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 



 
เอกสารแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

ท่ี ๗๗ /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. .................................... 

โครงการและผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงกำรผลิตสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย นำงสำวพิมพ์ฉัตร์ แสงน้ ำรักษ์ 
๒ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และควำมรับผิดชอบ นำงสำวพิมพ์ฉัตร์ แสงน้ ำรักษ์ 
๓ โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะพื้นฐำนตำมพัฒนำกำรทุกด้ำน นำงสำวพิมพ์ฉัตร์ แสงน้ ำรักษ์ 
๔ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย นำงสำวพิมพ์ฉัตร์ แสงน้ ำรักษ์ 
๕ โครงกำรส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬำ นำงนงนุช ไทยสงครำม 
๖ โครงกำรปรับภูมิทัศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย นำงนงนุช ไทยสงครำม 
๗ โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย) นำงนงนุช ไทยสงครำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗ 



 
โครงการและผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงกำรพัฒนำหลักสูตร นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ 
๒ โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ 
๓ โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสอน นำงเสำวลักษณ์  บุญไวย์ 
๔ โครงกำรจัดซื้อวัสดุทำงกำรศึกษำ นำงสำวกมลทิพย์ พูลสมบัติ 
๕ โครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน นำงสำวกมลทิพย์ พูลสมบัติ 
๖ โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน นำงสำวศิรินภำวรรณ ทุมค ำ 
๗ โครงกำรห้องสมุดโรงเรียน นำงสำวทัศนียำ  เต็มเปี่ยม 
๘ โครงกำรอำเซียนศึกษำ นำงพัชรี พิมพิลำ 
๙ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง นำงพัชรี พิมพิลำ 

๑๐ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ 
๑๑ โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ 
๑๒ โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ นำงสำวอรญำ  โต้ตอบ 
๑๓ โครงกำรกีฬำสีภำยในต้ำนภัยยำเสพติด นำยกรกฎ  พักเรือนดี 
๑๔ โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและสภำนักเรียน นำงพัชรี พิมพิลำ 
๑๕ โครงกำรโรงเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข นำงพนมพร  สวนบุญ 
๑๖ โครงกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน นำงพนมพร  สวนบุญ 
๑๗ โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรสถำนที่ภำยในโรงเรียน นำยกรกฎ พักเรือนดี 
๑๘ โครงกำรสำธำรณูปโภคในโรงเรียน นำงสำวกมลทิพย์ พูลสมบัติ 
๑๙ โครงกำรพัฒนำงำนบริหำรงบประมำณและกำรควบคุมภำยใน นำงสำวกมลทิพย์ พูลสมบัติ 
๒๐ โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 
นำยรุ่งโรจน์  ยุวัฒนำ 

๒๑ โครงกำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ นำงสำวสุกัญญำ  ศรีบุญเลี้ยง 
๒๒ โครงกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นำงสำวสุพัตรำ  แสงอ่วม 
๒๓ โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรม ลูกเสือ-เนตรนำรี นำงพัชรี พิมพิลำ 
๒๔ โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น นำงพัชรี พิมพิลำ 
๒๕ โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ นำงพัชรี พิมพิลำ 
๒๖ โครงกำรอำหำรกลำงวัน นำงสำวศิรินภำวรรณ ทุมค ำ 

๗๘ 



 
โครงการและผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๗ โครงกำรเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ นำงสำวกมลทิพย์ พูลสมบัติ 
๒๘ โครงกำรทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำงพัชรี พิมพิลำ 
๒๙ โครงกำรโรงเรียนสุจริต นำยกรกฎ  พักเรือนดี 
๓๐ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ( COVID-19) 
นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 



คณะท างาน 
 

ท่ีปรึกษา 
    

๑.  นำยเอกพล  สุภำพรเหมินทร์   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๒.  นำงสำวอลิสสำ  บุญช่วย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

คณะผู้จัดท า 
๑. นำงสำวศิรกรำนต์ อ่อนจีระ            ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ           
๒. นำงสำวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ำรักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๓. นำงนงนุช  ไทยสงครำม          ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ   
๔. นำงสำวสุกัญญำ ศรีบุญเลี้ยง     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๕. นำงสำวสุพัตรำ  แสงอ่วม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๖. นำยรุ่งโรจน์   ยุวัฒนำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๗. นำงสำวพนมพร สวนบุญ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๘. นำงสำวศิรินภำวรรณ  ทุมค ำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๙. นำงพัชรี   พิมพิลำ       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๐. นำงสำวกมลทิพย์  พูลสมบัติ     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๑. นำงสำวทัศนียำ  เต็มเปี่ยม        ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๒. นำยกรกฎ พักเรือนดี            ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๓. นำงสำวอรญำ  โต้ตอบ         ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๔. นำงเสำวลักษณ์  บุญไวย์                  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯฯ      
๑๕. นำงสำวสำวิตรี  อินต๊ะแก้ว  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


