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โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรปีระเสริฐอปุถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

บันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  

...................................................................................... 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖) ของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน
เป็นอย่างมาก 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงขอขอบคุณ
คณะท างานและให้ใช้เป็นกรอบแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
 จึงลงลายมือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)  
          (นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) 

            (นางสาวอลิสสา  บุญช่วย) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   
ท่ี…......../๒๕๖๔         วันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔ 
เร่ือง  การให้ความเห็นชอบรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดท ารายงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้สถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรับรองการประกันคุณภาพจากต้นสังกัด 
 บัดน้ี โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ให้ความเห็นชอบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
        (นางสาวอลิสสา  บุญช่วย) 

                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เห็นชอบรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 
 

   
(นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 
 



 

ค าน า 
 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับน้ีขึ้นมา เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ การให้บริการ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และผู้มีส่วน      
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการเล่มน้ีจนบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ      
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการเล่มน้ี จะเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

                            (นางสาวอลิสสา  บุญช่วย) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐาน           ๑ 
    ข้อมลูทั่วไป           ๑ 
    ข้อมลูด้านการบริหาร          ๑ 
    ประวัติโรงเรียน          ๑ 
    สัญลักษณ์ที่ส าคัญของโรงเรียน         ๓ 
    โครงสร้างการบริหาร          ๔ 
    ข้อมลูนักเรียน           ๕     
             ข้อมลูบุคลากร           ๖ 
    คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน         ๗ 
    ผลงานที่ภาคภูมิใจ          ๘ 
    สภาพโรงเรียน           ๘ 
    โครงสร้างเวลาเรียน          ๙ 
    จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน         ๑๑ 
    ข้อมลูอาคารสถานที่         ๑๑ 
    ข้อมลูงบประมาณ         ๑๑ 
    แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น        ๑๒ 
    การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา        ๑๓ 
    ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร        ๑๖ 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่       ๒๐ 
ส่วนท่ี ๒  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ๒๖ 
    วิสยัทัศน์           ๒๖ 
    พันธกิจ           ๒๖ 

   เป้าประสงค์           ๒๖ 
   กลยุทธ ์           ๒๖ 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
หน้า 

     
ส่วนท่ี ๓  สรุปรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม       ๓๓ 
    การจัดการศึกษาปฐมวัย         ๓๗ 
    งานบริหารวิชาการ          ๗๔      
             งานบริหารงบประมาณ          ๑๓๓ 
    งานบริหารบุคคล         ๑๔๗ 
    งานบริหารทั่วไป         ๑๕๙ 
ภาคผนวก 
 

 
 
  
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (General Information) 
 ๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน 
  ๑) ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ต้ังอยู่หมู่ ๕ ต าบลคลองสะแก  
อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๒๖๐  โทรศัพท์  ๐๓๕-๒๕๙-๓๘๙  โทรสาร  -  
e-mail Schoolwatsadet@gmail.com  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๒) เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๓) มีเขตพื้นที่บริการ   
 - ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ และ ๕ ต าบลคลองสะแก หมู่ที่ ๑ และ ๔ 
ต าบลปากจั่น  
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๘ ต าบลคลองสะแก หมู่ที่ ๑-๖ ต าบลปากจ่ัน หมู่ที่ ๑-๙ ต าบล
นครหลวง หมู่ที่ ๑-๖ ต าบลแม่ลา   
๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร (Administrative Information) 
 ๒.๑  ชื่อ–สกุลผู้บริหาร นางสาวอลิสสา  บุญช่วย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ป ี๙ เดือน 
 ๒.๑  ผู้ช่วยผู้บริหาร ( ที่ได้รับแต่งต้ัง ) ........-......คน 

๓.ประวัติโรงเรียน (History of School) 
  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ อยู่ใน
หมู่ที่ ๕ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ต้ังแต่วันที่  
๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมีเจ้าอาวาส อุบาสก อุบาสิกาวัดเสด็จอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเสด็จเป็น
สถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนต้ังแต่ชั้น ป.๑–๔ จ านวน ๔ ห้อง มีจ านวนนักเรียน ๑๐๑ คน ต่อมาวัดได้มอบ
ที่ดินจ านวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ส่วนครูได้ยืมตัวจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอ าเภอนครหลวงมาช่วยสอน ครูมี ๔ คน 
 ในปลายปี ๒๕๒๐ นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ได้มีครูเพิ่มขึ้นเป็น ๖ คนในปี 
๒๕๒๑ ได้เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ป.๑ - ๖ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน โดยได้ปลูกสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวขึ้น ๑ หลังเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท  มีครู ๘ คน 
  ในปี ๒๕๒๒  มีครู เพิ่มขึ้นอีก ๒ คน และได้รับบริจาควัสดุก่อสร้าง ส้วม ๑ หลัง ๔ ที่น่ัง กรมโยธาธิการ
เจาะบ่อบาดาลให้ ๑ บ่อ กรมอนามัยและผู้ใหญ่สง่า ศรีประเสริฐ ให้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ า 
  วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๒๒ ได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโดยพระราชสังวรญาณวัดศิลขันธาราม  จังหวัด
อ่างทองและนายสุชาติ  พัววิไล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการก่อสร้าง  และท าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อ
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วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๒๓  โดย นายจริญญา  พึ่งแสง  รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน  โดยได้รับงบประมาณจากทาง
ราชการ จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท นายคุณ  ศรีประเสริฐ บริจาคสมทบ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน           
๘  ห้องเรียนและต้ังชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  โรงเรียน
เปิดสอนต้ังแต่  ป.๑–๖ มีนักเรียน ๒๑๔ คน  ครู  ๑๐ คน  และได้ด าเนินปรับปรุง  กิจกรรม  และอาคารต่าง ๆ 
ของโรงเรียนมีดังน้ี 

๑. สร้างอาคาร  สหกรณ์  ร้านค้า 
๒. สร้างโรงฝึกงาฯ 
๓. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. สร้างศาลาท่าน้ า 
๕. สร้างเรือนเพาะช า 
๖. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ชุมชน”  ของจังหวัด 
๗. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  “สุขศึกษาสายการศึกษา”   
ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑ และทาง

ราชการส่งครูมาช่วยสอนอีก ๒ คนและวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ ครูใหญ่ ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอนครหลวง นายสะอาดเป็นผู้รักษาการแทน 
  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๒๕  นายอรุณ  นงเยาว์ ครูใหญ่โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ 
จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
  วันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๒๖ ตามค าสั่งของ สปจ.พระนครศรอยุธยา  ได้แต่งต้ังนางลัดดา ป้อมสุข  มาด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่ ตามค าสั่ง ที่ ศธ. ๑๔๓๙.๐๓/๕๔๑  
  ปี ๒๕๒๙ ขยายชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบ มีจ านวน ๒๘ คนและได้รับบริจาคพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษา
และวัสดุปกรณ์ในการสร้างฐานเพื่อประดิษฐ์องค์พระ จาก ดร.สง่า ศรีประเสริฐ และคุณบุญมาก  ศรีประเสริฐ  
ร่วมกับประชาชนบริจาคเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาทและได้มีการท าบุญฉลองโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๙  
ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๕๐,๐๐๐ บาท   
  ปี  ๒๕๒๙ ได้ปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมร้ัวรอบอาคาร มูลค่า ๑๖,๐๐๐ บาท และปรับปรุงอาคารโรง
ฝึกงานเพื่อใช้เป็นที่ท าการกลุ่ม “ศรีทักษิณ” มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท  และได้จัดหาเงินสมทบอีก ๕,๐๐๐ บาท และ 
ได้รับเงินบริจาคจาก ดร.สง่า ศรีประเสริฐ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
  ปี ๒๕๓๑ ต่อเติมห้องเรียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาทและปรับปรุงโรงอาหาร มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
  ปี ๒๕๓๔ ได้จัดสร้างห้องสมุดเพิ่มเติม 
  ปี ๒๕๓๕ จัดท าห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และห้องพยาบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  
                        ดร.สง่า ศรีประเสริฐ ๓๐,๐๐๐ บาท ชุดรับแขก ๕,๗๐๐ บาท   
  ปี ๒๕๓๖ ร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
  ปี ๒๕๔๐ ได้งบประมาณท าโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๘๙,๙๙๙ บาท  
  ปี ๒๕๔๗ โรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ป ี๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) 

๒ 



 

  ปี ๒๕๕๑  โรงเรียนผ่านการรับรอง สมศ. รอบ ๓ 
  ปี ๒๕๖๓  โรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๑  
  ปี ๒๕๖๔  โรงเรียนผ่านการรับรอง สมศ. รอบ ๔ 
ปรัชญาโรงเรียน (School’s Philosophy) 
 “  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  ประสานสังคม ” 
สีประจ าโรงเรียน (School’s color) 
 แสด  ด า 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สู่สังคม 
อัตลักษณ์ (Identity) 

เด็กดีน่ารัก สุภาพ เรียบร้อย กล้าแสดงออก รู้ทันเทคโนโลยี 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน (The Emblem of School) 
 
 
 

 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)               
๑. เด็กในเขตบริการทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

 ๒. เด็กในเขตบริการทุกคน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานชาติ ให้มีความ รู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตที่ ดี คิดวิเคราะห์ เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้               
มีความสามารถทางศิลปะ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพ รักและภาคภูมิใจใน ท้องถิ่น    

๓. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง 
๔. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์  ที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทุกด้านสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ    
๖. ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนและจัด

การศึกษาในทุกระดับ  
 
 
 
 

๓ 



 

๒.๔  ระบบโครงสร้างการบริหาร (Administrative System)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวอลิสสำ  บุญช่วย 

 

   งานบริหารวิชาการ  
นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ 

หัวหน้างาน 

 

คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

งานบริหารงบประมาณ  
นายรุ่งโรจน์  ยวุัฒนา 

หัวหน้างาน 

 

    งานบริหารบุคคล  
นางสาวอลสิสา  บุญช่วย 

หัวหน้างาน 

 

งานบริหารทั่วไป 
นางพัชรี  พมิพลิา 

หัวหน้างาน 

 

 

๑.พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
๒.วางแผนงานด้านวิชาการ 
๓.จัดการเรียนการสอน 
๔.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖.วัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนรู้ 
๗.วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๘.พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
๙.นิเทศการศึกษา 
๑๐.การแนะแนว 
๑๑.ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
๑๒.ส่งเสริมชุมชนด้านวิชาการ 
๑๓.ประสานความร่วมมือพัฒนา 
๑๔.ส่งเสริมวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ 
๑๕.จัดท าแนวปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ 
๑๖.คัดเลือกหนังสือแบบเรียนท่ีใช้
ในสถานศึกษา 
๑๗.พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

 

๑.จัดท าแผนและตั้งงบประมาณ 
๒.จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
๓.การอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
๔.การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบ 
๕.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖.ตรวจสอบ ติดตามรายงานการใช้งบฯ 
๗.รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
๘.ระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๙.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา 
๑๐.บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๑.การวางแผนพัสดุ 
๑๒.ก าหนด รูปแบบรายการคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
๑๓.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสดุ 
๑๔.จัดหาพัสดุ 
๑๕.ควบคุมดูแล บ ารุงและจ าหน่าย
พัสดุ 
๑๖.จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๗.การเบิกเงินจากคลัง 
๑๘.การรับ การเก็บรักษาและการ
จ่ายเงิน 
๑๙.การน าเงินส่งคลัง 
๒๐.จัดท าบัญชีการเงิน 
๒๑.จัดท ารายงานการเงิน 
๒๒.จัดท าบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

๑.วางแผนอัตราก าลัง 
๒.จัดสรรอัตราก าลัง 
๓.สรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
๔.การเปลี่ยนต าแหน่งการย้าย 
๕.การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๖.การลา 
๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘.การด าเนินการทางวินัย การ
ลงโทษ 
๙.การสั่งพักราชการ 
๑๐.รายงานทางวินัยและการลงโทษ 
๑๑.การอุธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๒.การลาออกจากราชการ 
๑๓.จัดท าระบบและทะเบียนประวัติ 
๑๔.เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕.ส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
๑๖.ส่งเสริมยกย่องชูเกียรต ิ
๑๗.ส่งเสริมวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
๑๘.ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๑๙.ริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
๒๐.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย 
 

๑.พัฒนาระบบ ข้อมูล สารสนเทศ 
๒.ประสานงาน พัฒนาเครือข่าย 
๓.วางแผนบริหารงานการศึกษา 
๔.วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๕.จัดระบบและพัฒนาองค์กร 
๖.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.การด าเนินงานธุรการ 
๙.ดูแลอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม 
๑๐.จัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๑.การรับนักเรียน 
๑๒.เสนอความเห็นจัดตั้ง ยุบรวม 
๑๓.ประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
๑๔.การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๕.การทัศนศึกษา 
๑๖.กิจการนักเรียน 
๑๗.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๘.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานฯ 
๑๙.รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๐.การจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
๒๑.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
 

๔ 



 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเก่ียวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ) มีดังนี้ 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
ตาราง ๑ แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  ๒ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๓ ๒๐ ๑๒ ๓๒ 

รวม ๓๕ ๒๑ ๕๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๒๒ ๓๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๙ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๑๔ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๘ ๓๓ 

รวม ๙๓ ๙๒ ๑๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑๕ ๑๘ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๐ ๙ ๑๙ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๓ ๘ ๒๑ 

รวม ๓๘ ๓๕ ๗๐ 
รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๑๖๖ ๑๔๘ ๓๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 

๔. ข้อมูลบุคลากร 
ตาราง ๒  แสดงรายละเอียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๘  ปี 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - 
ครูประจ าการ ๒ ๑๒ - ๕ ๘ ๑๐  ป ี
พนักงานราชการ - ๑ - ๑ - ๒ ปี 
นักการ / ภารโรง ๑ - ๑ - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว  - - - - - - 

รวม ๓ ๑๓ ๑ ๖ ๙ - 

   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก     ๑๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด       ๑๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร     ๑๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   ครูเข้ารับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะ    ๑๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ      ๒๗  คาบ/สัปดาห์ 
 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑. นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชูชัย  มีทองใบ    ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 ๓. พระทวีวัตน์  สิริวฆฒโน   ผู้แทนพระภิกษุ 
 ๔. นายสังวาล  ประทุมเกตุ   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๕. นายพิเชษฐ  หอมธูป    ผู้แทนศิษย์เก่า 
 ๖. นายปานเสก  สัมมาญาณ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๗. นายสมเกียรติ  กัณหะกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นางพัชรี  พิมพิลา     ผู้แทนครู 
 ๙. นางสาวอลิสสา  บุญช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

๖ 



 

๖. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔)  
สถานศึกษา 
 ๑.รางวัลรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับดีมาก จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ๒.รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย “วิชาคณิตศาสตร์” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ         
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๓.รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ๔. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา “ความสามารถด้านภาษาไทย” เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ               
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
  

ผู้บริหาร 

 นางสาวอลิสสา บุญช่วย รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับดีมาก 

 นางสาวอลิสสา บุญช่วย รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ครู 

 นางพัชรี พิมพิลา รางวัลครูดี จากส านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 นางนงนุช  ไทยสงคราม รางวัลครูดี จากส านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง รางวัลครูดีไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงร่วมกับอ าเภอ
นครหลวง 

 นางสาวพนมพร  สวนบุญ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม รางวัลคลิปวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สุดยอดเทคนิค
ประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ”  

 นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ รางวัลครูดีศรีนครหลวง (ครูสอนดีเป็นที่ประจักษ์)  จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวงร่วมกับอ าเภอนครหลวง 

๗ 



 

 นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับดีมาก 

๗.สภาพโรงเรียนโดยรวม 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths : S)  
   ๑.๑ สภาพชุมชนที่อยู่ในชนบท อยู่ใกล้วัดเสด็จ สถานีอนามัยคลองสะแก    
  ๑.๒  มีโรงงานอุสาหกรรม มีประชากรประมาณ ๖,๐๐๐ คน ประชากรที่ย้ายถิ่นฐานประมาณ  
๑,๐๐๐ เศษ ท าให้มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 

๑.๓ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นประจ า 
 ๒. สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  ๒.๑ อยู่ใกล้แม่น้ าท าให้น้ าท่วมทุกปีที่มีน้ ามามาก 
  ๒.๒ อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  
  ๒.๓ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 
  ๒.๔ ขาดครูด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
  ๒.๕ ขาดงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพ 
 ๓. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities : O) 
  ๓.๑ มีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริเวณวัดเสด็จ   
  ๓.๒ มีวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสาขา  
  ๓.๓ ได้รับการบริจาคทรัพย์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเป็นประจ า  
  ๓.๔ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  ๓.๕ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ประเพณีสงกรานต์ การบวชนาค เป็นต้น 
  ๓.๖ สังคมนิยมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๔. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threats :T)   
  ๔.๑ ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมท าให้มีมวลภาวะด้านกลิ่น ควัน และฝุ่นละออง ที่ท าให้เกิด   
มวลภาวะแก่ร่างกาย   
      ๔.๒ ชุมชนผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป 
      ๔.๓ ชุมชนมีอาชีพหลักในชุมชน คือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ๘๕.๐๐ เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐๐  ท าอิฐ ร้อยละ ๕.๐๐ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐      
  ๔.๔ บุคคลในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐,๐๐๐ บาท     
  ๔.๕ ชุมชนมีจ านวนคนเฉลี่ย ๒ คนต่อครอบครัว 
 
 
 

๘ 



 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

     ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชา/กิจกรรม  
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

 
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง 

 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว       
 กิจกรรมนักเรียน 
           - ลูกเสือ เนตรนารี 
           - ชุมนุม 

 
   ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ช่ัวโมง/ปี 

 
 

๙ 



 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ม.๑ ม.๒ ม.๓  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  

     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  

     วิทยาศาสตร์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  

     วิทยาการค านวณ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  

     สังคมศึกษา ศาสนา 

     และวัฒนธรรม 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  

    ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  

    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๔๘๐ (๒๒นก.) ๔๘๐ (๒๒นก.) ๔๘๐ (๒๒นก.)  

 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 
 

   

 กิจกรรมนักเรียน 

         - ลูกเสือ เนตรนารี 

         - ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

        สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง 

 

๑๐ 



 

๙. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ 
๑. จัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๓. เน้นการอ่านออกเขียนได้ 
๔. การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 
๕. เน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี ช่วยเหลือตัวเองได้โดยคิดท าเป็นแก้ปัญหาได้ 
๖. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการเรียนพื้นบานสายงานอาชีพ 

๑๐. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ๑. อาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๕ หลัง   
               อาคารคหกรรม ๑ อาคาร  โรงครัว ๑ หลัง  ห้องสมุด ๑ หลัง ห้องส้วม ๔ หลัง 
 ๒. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน แบ่งเป็น 
     ชั้นอนุบาล ๑ – ๒  =  ๑  :  ๒ 
     ชั้น ป. ๑ – ป. ๖ =  ๑  :   ๑   :   ๑  :   ๑  :  ๑  :  ๑  
     ชั้น ม. ๑ – ม. ๖ =  ๑  :   ๑  :   ๑  :  - :  -  :  - 
๑๑. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

๑. งบประมาณ ( รับ – จ่าย ) 

ตาราง ๖  แสดงรายรับ–รายจ่ายของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ ( รายหัว ) 
เงินนอกงบประมาณ 

๖๙๕,๔๐๐ งบด าเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๕๕๔,๘๘๙.๒๘ 

รวม ๖๙๕,๔๐๐ รวม ๕๕๔,๘๘๙.๒๘ 

๒. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  ๑ )  คอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด  ๓๐ เคร่ือง 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๕ เคร่ือง 
    ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๑๕ เคร่ือง 
    ใช้ในงานบริหาร ๑ เคร่ือง 
   ๒ )  ปริมาณสื่อ ๒๐๑ ชิ้น 
     วัสดุประมาณ ๑๕๐ ชิ้น  ครุภัณฑ์ประมาณ ๕๑ ชิ้น 

๑๑ 



 

 ๓.  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  ๑๕ ห้อง ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์   
ห้องภาษาไทย  ห้องคณิตศาสตร์  ศูนย์สื่อปฐมวัย  ห้องแนะแนว ห้องสมุด  ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องคหกรรม  
ห้องสังคมศึกษา  ห้องนาฏศิลป์ ห้องสหกรณ์  ห้องพลศึกษา  และห้องพยาบาล  
 ๔. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา  สนามเด็กเล่น (เคร่ืองเล่นสนาม) โต๊ะเก้าอี้น่ัง
พักใต้ต้นไม้  เป็นต้น 

๑๒. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
 ๑. ห้องสมุดมีขนาด ๒๕๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ เล่ม     
การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืนใช้จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาน้ี โดยเฉลี่ยคิดเป็น ๑๐๐ คน/วัน 
 ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสถิติ
การใช้สูงสุดเฉลี่ย เดือน  มกราคม และต่ าสุดเดือนตุลาคม 
 
ตาราง ๗  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ ปี) 

แหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

๑. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๔. ศูนย์สื่อปฐมวัย 
๕. ห้องพยาบาล 
๖. ห้องคหกรรม 
๗. ห้องภาษาไทย   
๘. ห้องคณิตศาสตร์   
๙. ห้องแนะแนว  
๑๐. ห้องสมุด 
๑๑. ห้องประชาสัมพันธ์   
๑๓. ห้องสังคมศึกษา 
๑๔. ห้องนาฏศิลป์ 
๑๕. ห้องสหกรณ์             
๑๖. ห้องพลศึกษา  

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑. วัดเสด็จ 
๒. รพ.สต.คลองสะแก 
๓. นาข้าว 
๔. โรงอิฐ 
๕. ปราสาทนครหลวง 

๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 

 
 
 

๑๒ 



 

ตาราง ๘  แสดงสถิติปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ ความรู้แก่ครู / 
นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความรู้ท่ีน าเสนอ 

๑. นายบุญธรรม   ทองค า 
๒. นางไพฑูรย์  อ่อนหวาน   
๓. นายธนฤทธิ์  ไกรทอง     
๔. นางลักษิกา        
๕. นางระวีวรรณ์          

นาฏศิลป์การแสดง 
การว่าเพลงเรือ 
ดนตรี-นาฏศิลป์การแสดง 
การร ากระบี่กระบอง 
ประวัติศาสตร์อยุธยา  

๑๓. ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑. งาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
ตาราง ๙   แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ** 
๒. โครงการอาเซียนศึกษา 
๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด 
๖. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
๗. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๘. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๙. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
๑๐. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 

๑๓ 



 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย** 
๒. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน** 
๓. โครงการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย** 
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๖. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
๗. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙     
๑๐. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
๑๐. โครงการอาหารกลางวัน 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน  
๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
๒. โครงการห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย** 
๒. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
๓. โครงการทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลกลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
๑. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
๒. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
๓. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและการควบคุมภายใน 
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ 
๕. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

๑๔ 



 

๑๔. งาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีควรปรับปรุง 
ตาราง ๑๐  แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

- 
๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑. โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา**    
๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย)**  

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน  

- 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

กลกลยุทธ์ท่ี ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
- 

๑. รายงานประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

๑๕. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย     
ตาราง ๑๑ ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านการศึกษา 
เปรียบเทียบปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ 
ขึ้นไป 
 
ตาราง ๑๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ 
ขึ้นไป 
 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๙๖.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๕๕ ๙๓.๑๐ ๘๒.๗๖ ๘๙.๖๖ 
ป.๒ ๙๓.๑๐ ๙๖.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๕๕ ๙๖.๕๕ ๙๓.๑๐ ๙๖.๕๕ 
ป.๓ ๙๒.๓๑ ๘๐.๗๗ ๙๖.๑๕ ๘๐.๗๗ ๙๖.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๗๓.๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๔ ๗๕.๖๘ ๓๕.๑๔ ๒๔.๓๒ ๔๐.๕๔ ๕๔.๐๕ ๔๘.๖๕ ๒๑.๖๒ ๒๑.๖๒ 

ป.๕ ๘๔.๘๕ ๗๒.๗๓ ๗๒.๗๓ ๗๒.๗๓ ๔๘.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๔๘.๔๘ ๗๕.๗๖ 

ป.๖ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๙.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๖๙.๕๗ ๕๒.๑๗ 

ร้อยละ ๙๐.๔๒ ๗๗.๙๗ ๘๑.๐๕ ๘๒.๓๔ ๗๖.๘๙ ๘๙.๗๒ ๖๔.๗๗ ๗๒.๖๓ 
  

พัฒนาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้านร่างกาย ๘๗.๒๑ ๘๙.๘๓ ๙๒.๘๗ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ๙๒.๒๓ ๙๕.๓๘ ๙๒.๗๖ 

ด้านสังคม ๘๑.๐๘ ๙๐.๙๔ ๙๒.๒๓ 

ด้านสติปัญญา ๗๒.๕๙ ๘๖.๘๖ ๘๗.๐๗ 

๑๖ 



 

 ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ 
ขึ้นไป 
ตาราง ๑๓   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง   

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา       
     ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๗๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๕๕.๕๖ ๘๓.๓๓ 
ม.๑ เทอม ๒ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๒๔ ๙๔.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๙๔ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๕๙ ๔๗.๐๖ 
ม.๒ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๑๙ ๘๕.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๒๓.๘๑ 
ม.๒ เทอม ๒ ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๙๕ ๙๔.๗๔ ๙๔.๗๔ ๔๒.๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๑๑ ๒๖.๓๒ 

ม.๓ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๙๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

ม.๓ เทอม ๒ ๙๖.๕๖ ๘๒.๗๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๗๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ ๙๙.๔๓ ๘๑.๒๑ ๙๕.๒๑ ๙๙.๑๒ ๕๘.๔๗ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๖๙ ๖๓.๔๒ 
 

-  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตาราง ๑๔  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒  ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๗๐.๗๑ ๗๗.๐๐ ๗๓.๘๖ 
ระดับเขตพื้นที่ ๖๘.๐๙ ๗๒.๐๒ ๗๐.๕๖ 
ระดับประเทศ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒ 

 

ตาราง ๑๕  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
การอ่านออกเสียง ๗๑.๔๓ ๕๓.๗๖ ๗๐.๗๑ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๔.๖๖ ๖๓.๒๐ ๗๗.๐๐ 

เฉลี่ยทั้ง๒ด้าน ๗๓.๐๕ ๕๘.๔๘ ๗๓.๘๖ 

๑๗ 



 

-  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  
ตาราง ๑๖  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๓๒.๗๖ ๓๗.๗๐ ๓๕.๒๓ 
ระดับเขตพื้นที่ ๓๗.๘๖ ๔๕.๒๖ ๔๑.๕๕ 
ระดับประเทศ ๔๐.๔๗ ๔๗.๔๖ ๔๓.๙๗ 

   
ตาราง ๑๗  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๑.๐๙ ๓๓.๔๓ ๓๒.๗๖ 
ด้านภาษาไทย ๔๑.๒๐ ๓๖.๘๗ ๓๗.๗๐ 

เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๓๖.๑๕ ๓๕.๑๕ ๓๕.๒๓ 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ตาราง ๑๘  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
         ปีการศึกษา ๒๕๖๓        
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๗๒ ๒๓.๘๙ ๓๑.๖๕ ๓๕.๑๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ๕๕.๑๔ ๓๐.๙๕ ๓๗.๘๓ ๔๐.๕๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๖.๒๐ ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘ ๔๓.๕๕ 
 
ตาราง ๑๙  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๔๐.๒๒ ๔๕.๖๕ ๔๗.๗๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๓๖ ๒๘.๗๕ ๒๓.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๖๗ ๒๗.๕๐ ๓๑.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๕๓ ๒๙.๓๕ ๓๕.๑๔ 

๑๘ 



 

ตาราง ๒๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๓    
         

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๐๕ ๒๕.๕๐ ๒๘.๔๖ ๒๖.๕๒ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ๕๐.๓๑ ๒๐.๒๖ ๒๗.๗๓ ๒๙.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ 
 

ตาราง ๒๑   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๔๔.๙๕ ๔๘.๙๕ ๕๐.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๓๖ ๒๕.๓๓ ๒๕.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๖๗ ๒๕.๙๔ ๒๘.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๕๒ ๓๐.๖๗ ๒๖.๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ  ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID–๑๙ เมื่อ        
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID–๑๙ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๔๓๑๐๐๗๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
การศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก จุดเน้น เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม ในด้านการรายงานผลการด าเนินการด้านคุณภาพ
ผู้เรียนควรแสดงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานในแต่ละประเด็นให้สามารถพิจารณาความส าเร็จได้โดยการ
เปรียบเทียบ กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ โดยระบุผลการด าเนินงานได้ว่าเป็นไปตามแผน สูงกว่าแผน หรือต่ า
กว่าแผน น าข้อมูลจากการติดตามประเมินผลน้ันมาแก้ปัญหาหรือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การพัฒนา ทักษะการการพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของตนเองของเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัย 
สถานศึกษา อาจจะก าหนดค่าเป้าหมาย เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสามารถมีทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเอง โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาตลอดปีการศึกษา ทั้งกิจกรรม          
ในห้องเรียนนอกห้องเรียน สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี เมื่อสิ้นสุดโครงการ ด าเนินการประเมินเด็ก เช่น มีผลการ
ประเมินเด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ดี ทั้งน้ีพบว่าเด็กปฐมวัย
บางส่วนยังมีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการของตนเองได้ไม่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
ครูควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรมี
การแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบ   เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน รวมทั้งควรรายงานผล

๒๐ 



 

การประเมินย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อแสดงให้เห็นความ ต่อเน่ืองของผลส าเร็จ และจะเป็นการยกระดับคุณภาพด้าน
คุณภาพเด็กให้สูงขึ้นต่อไป 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการประเมินตนเอง ประเด็นการด าเนินการพัฒนา  
หลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการด าเนินการพัฒนาให้ชัดเจน การมี      
ส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการ บทบาทหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล ให้ชัดเจน ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร วิธีการประเมินผลและผลของการด าเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งมี
การแสดงผลของการ ด าเนินงานตามแผนต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้น ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่มของครูและ
ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
จุดเน้น ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไปน้ีลงใน SAR ได้แก่ การจัดท าแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้
ของครูทุกชั้นปี การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เพื่อน าสู่การจัดแผนประสบการณ์การเรียนรู้ระบุถึงกระบวนการ
จัดการจัด ประสบการณ์ การใช้เทคนิคการการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม การวัดผลประเมินผลการพัฒนาเด็กด้วยเคร่ืองมือที่เหมาะสม มีการ
ประเมินผลการใช้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สรุปปัญหา อุปสรรค ร่วมกันกับครูแล้วน าผลมาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คร้ังต่อไป ควรรายงานกระบวนการประเมินผลการ         
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กแต่ละด้านอย่างต่อเน่ือง เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการน าข้อมูลจากการติดตามประเมินผล
น้ันมาแก้ปัญหา ควรจัดท าวิจัยใน ชั้นเรียน และควรรายงานผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ป ี เพื่อยกระดับคุณภาพ
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน   

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้ เ รียนต่อผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นจุดเน้นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และตอบสนองเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เช่น มีวินัยมีความ รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดย จัด
ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนา การประเมินผล และ
สรุปผลการพัฒนาว่าเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัยหรือไม่ น าเสนอ      
ผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)

 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการประเมินตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ และการด าเนินงานตามโครงการ เช่น โครงการพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ควรระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลของการ
ด าเนินงานให้ ชัดเจน ควรแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้ชัดเจนว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร และควรน าผล การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้มีความต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีการรายงานผลการ ด าเนินงานตามแผนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้น ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่มของครู
และผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง  เรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อย่าง
เป็นระบบ 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
  สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ให้เห็นกระบวนการหรือวิธีการในแต่ละกิจกรรมที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน วิธีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความ  
เชี่ยวชาญในการน าสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระ บบ
และเหมาะสม ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงอิงมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายงานผลการประเมินให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึง ความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผลมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  สถานศึกษาควรจัดท าบทสรุปผู้บริหารที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลกา ร
ด าเนินงาน และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ในรูปแบบของบทสรุปผู้บริหารที่สั้น กระชับ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถน า ข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของสถานศึกษาต่อไปได้สะดวกขึ้น 
ควรมีข้อมูลสรุปการพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย ๓ ปี ควรระบุแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน หรือเพิ่มเติมลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
สถานศึกษาได้จัดท าไว้แล้วให้ผู้อ่านได้ใช้ข้อมูลอย่างสะดวก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา
ผ่านสื่อออนไลน์ได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 
 

๒๕ 



 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
วิสัยทัศน์  
      โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  สู่สากล  ชุมชนร่วมพัฒนา 
พันธกิจ  
 พัฒนาและจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป้าประสงค์      

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง และอยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่างมีความสุข 
    ๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  
    ๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม
ศักยภาพ 
    ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
๙. สถานศึกษา ใช้และพัฒนา สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (Strategies)  
 ประกอบด้วยกลยุทธ์ส าคัญ ๖ ด้าน ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
    กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  



 

 ทั้งน้ี การด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในแต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนด
มาตรการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ ดังน้ี 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
มาตรการ  

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๓. ส่งเสริม  สนับสนุนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังให้นักเรียนน า
หลักคิดมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน  

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม       
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติต่าง ๆ  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

๖. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาด าเนินงานห้องเรียนสีขาวเพื่อน าไปสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงมีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก  
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติต่าง ๆ  

๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่ าเสมอ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีทักษะกระบวนการในด้านประชาธิปไตย 

๒๗ 



 

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และธ ารงรักษาความเป็นอยุธยาไว้
ให้คงอยู่ตลอดไป 

๘. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
กิจกรรมด าเนินการ 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกความเป็นชาติไทยรักและภูมิใจความเป็น
อยุธยา และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นอยุธยา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงงาน
คุณธรรม  โครงงานประวัติศาสตร์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการค่ายคุณธรรม 

๓. ประสานเครือข่าย/องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวัดต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๔. นักเรียนชั้น ป.๔–ป.๖ และ ม.๑–๓ ทุกคนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตในเรื่อง  ยาเสพติด
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

๕. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. จัดกิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว/โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด/กีฬาด้านยาเสพติด/อบรมให้

ความรู้/รณรงค์ 
 

กลยุทธ์ท่ี  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน 
มาตรการ  

๑. ส่ง เส ริม  สนับสนุนให้นักเ รียนได้ รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ  
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  

๒. พัฒนาการจัดประสบการณ์ ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลาย 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และอ่านรู้เร่ือง 

สื่อสารได้ ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
คิดค านวณ มีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิดผู้สร้าง
นวัตกรรม 

๔. เร่งรัด ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการคิด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖. พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สืบค้นและการประกอบอาชีพได้ 
๘. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สอง 

๒๘ 



 

๙. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัย สมบูรณ์ สมวัย 
๑๐. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน สนับสนุนการท าวิจัยและน า

ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตาม ศักยภาพ  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

และสภาพบริบทของสถานศึกษา  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสภาพบริบทของ สถานศึกษา  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้  
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลอดผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
๗. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
๘. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ท่องอาขยาน และอ่านท านองเสนาะได้ถูกต้องตามระดับชั้น 
๙.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วทุกวัน 
๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สืบค้น และประกอบอาชีพได้ 
๑๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๑๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูนักสอนใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๓. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓  
๑๔. ค่าเฉลี่ยผลการวัดความสามารถระดับชาติพื้นฐาน (NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ทุกด้าน

เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓  
๑๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สืบค้นและจัดการเรียนการสอน 
๑๖. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
๑๗. ร้อยละ ๙๐  ของครุผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้มีวิจัยชั้นเรียน  

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาปฐมวัย ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 
๖. วัดและประเมินผล (PISA)  ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
๗. จัดท าคู่มือการพัฒนาการอ่าน การเขียนเหมาะสมวัย 
๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

๒๙ 



 

๙. จัดห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. กิจกรรมค่ายวิชาการ  
๑๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ EBE 
๑๒. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าวิจัยชั้นเรียน 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
และหลากหลาย 
 ๒. พัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ มีสุขภาพกาย
แข็งแรงสามารถแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 ๕. สง่เสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเทคนิควิธีการพัฒนาตนเอง (ID-Plan) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community: PLC) 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
๓. ร้อยละ ๗๐  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๔. ร้อยละ ๖๐  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 
๕. ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  
๗. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้

ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 
 

๓๐ 



 

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. จัดท า ID-Plan 

 ๒. เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๓. สร้างเครือข่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 
๖. จัดค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม 
๗. จัดค่ายภาษาอังกฤษ 
๘. ส่งเสริมสุขภาพกาย 
๙. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
มาตรการ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรก่อนวัยเรียน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการ การศึกษาภาคบังคับ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางเลือก โดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กร

เอกชน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาด้วยระบบเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

พัฒนาอาชีพ และการศึกษาอัธยาศัย ในสถานศึกษา 
๖. พัฒนาเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมของนักเรียน 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความเข้มแข็งและรอบด้าน 
๘. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
๙. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
๑๐. ส่งเสริมน าเทคโนโลยี มาเป็นเคร่ืองมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียน ชั้น ป.๑ และนักเรียน

ที่จบชั้น ป. ๖ ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตามความ

ถนัดและความสนใจ 

๓๑ 



 

๔. ร้อยละ ๙๕  ของผู้จบการศึกษาภาคบังคับจบตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภาคบังคับ 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปลอดผู้เรียนออกกลางคัน  
๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  ๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
. ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตามศักยภาพ   
กิจกรรมด าเนินการ 

๑. ส ารวจส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
๒. ส ารวจนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและส ารวจนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า 
๔. จัดสรรงบประมาณส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทุกคน 
๖. จัดท าสื่อ คู่มือ แนวด าเนินการเรียนร่วม 
๗. จัดการศึกษาดูงาน โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมดีเด่น 
๘. ส่งครูเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ 
๙. ส ารวจและจัดท าข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม  
๑๐. ด าเนินการคัดกรองและจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๑๑.  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
๑๒. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรการ  

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนการสร้าง จิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
ตัวช้ีวัด  

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง รักษ์สิ่งแวดล้อม  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม  
๔. ร้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  

๓๒ 



 

กิจกรรมด าเนินการ 
๑. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ  
๒. ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์  
๓. มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
๔. ลดใช้ถุงพลาสติดในโรงเรียน 
๕. ลดปริมาณขยะ 
๖. รณรงค์  อบรมให้ความรู้ 
๗. บูรณาการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกสาระการเรียนรู้ 
๘. จิตอาสาคณะสี 
 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ  

๑. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาระบบงบประมาณ และก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า 
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

  ๔. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทาง
การกระจายอ านาจ 

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบภาคี เครือข่าย 
๖. พัฒนาระบบบริการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน สังคมและสาธารณะชน มีความรู้ความเข้าใจ ตามการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง
โปร่งใส มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

๒. สถานศึกษามีระบบงบประมาณ และก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า 
๓. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคุณภาพ

ผู้เรียน 
๖. สถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ  
๗. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ  
๘. สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ที่มีประสิทธิภาพ 
๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษา 

๓๓ 



 

กิจกรรมด าเนินการ 
 ๑. นิเทศภายใน 

๒. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน 
๓. พัฒนาระบบ ICT ที่หลากหลาย เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
๔. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามแนวทาง SBM เน้นสร้างแกนน าและ

สร้างกลุ่มเครือข่าย 
๕. จัดจุดบริการ One Stop Service 
๖. ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ และระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๗. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร 
๘. ลดภาระงานของครู ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 
๙. ประชุมผู้ปกครอง 
๑๐.ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 



 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวนิัยและความ
รับผิดชอบ** 
๒. โครงการอาเซียนศึกษา 
๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการวิถีพุทธ 
๕. โรงเรียนสุจริต 
๕. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด 
๖. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
๗. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๘. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
๙. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๘,๔๔๐ 
๒,๕๐๐ 

๘๐,๖๕๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณกลยุทธท์ี่ ๑ ๒๐๒,๕๙๐  
กลยุทธท์ี่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศกึษาเพือ่
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑. โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา**    
๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย)**  
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย** 
๔. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน** 
๕. โครงการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย** 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๗. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๘. โครงการจัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 
๙. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
๑๐. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
๑๒. โครงส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
COVID-๑๙ 
๑๓. โครงการอาหารกลางวัน 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๓,๖๕๐ 
๑๓,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐  

     ๑๗,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๘,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

๒๒,๔๘๐ 
๑๑๙,๘๘๐ 

๑๒,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑,๐๑๒,๒๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๒ ๔๘๑,๓๑๐ ๑,๐๑๒,๒๐๐ 



 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
๒.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๓ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
กลยุทธ์ท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน  
๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
๒. ห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒๗๗,๐๐๐ 
๔๔๕,๓๑๑ 

 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี  ๔ ๗๔๙,๓๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ 
กลยุทธ์ท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย** 
๒. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
๓. โครงการทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๓๗,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๕ ๔๘,๐๐๐  
กลยุทธ์ท่ี ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
๑. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
๒. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
๓. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและการควบคุมภายใน 
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ 
๕. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

 
๑,๒๐๐ 
๔,๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 
๑๗๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี ๖ ๑๙๑,๐๐๐  
รวมงบประมาณสิ้น ๑,๗๑๒,๒๑๑ ๑,๓๓๒,๒๐๐ 

 
หมายเหตุ :  ( ** )  โครงการของการศึกษาปฐมวัย 
 
 

๓๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปงบประมาณการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก 
๑ ส่งเสริมศิลปะ   ดนตรี   กีฬา     ๑๐,๐๐๐  
๒ ปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐    
๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย) ๒๓,๖๕๐  
๔ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๑๓,๕๐๐  
๕ ส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน  ๒๐,๐๐๐  
๖ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ ๘,๐๐๐  
๗ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ๑๗,๐๐๐  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๐๒,๑๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 

โครงการ            ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา     
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา        มฐ.๑  มฐ.๒  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรประเสริฐอุปถัมภ์)           
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางนงนุช   ไทยสงคราม  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

**********************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล    
        สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย  ที่เด็ก ๆทุกคนต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่
เหมาะสมกับวัย มีการส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงที่ต้องจัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และยังช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความคิดสร้างสรรค์  มีสมาธิในการท างาน นับว่าเป็นการส่งเสริม
ให้เด็ก ๆ มีสุขภาพกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา ขึ้นมาให้
เด็ก ๆ มีร่างกายที่แข็งแรงและมีความสนุกสนานในการเรียน     
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านศิลปะ 
    ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านดนตรี 
    ๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในด้านกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง 
    ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี และเล่นกีฬา   
          ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปะ และดนตรี 
          ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมวัย 
          ๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง   
 
 
 

๓๙ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

นางนงนุช ไทยสงคราม 

นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 

 
๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 

   ๒.๑ จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
   ๒.๒ จัดกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
   ๒.๓ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
     

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

- กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 

  ๓.๔ รายงานผลการจดักจิกรรมต่อผูอ้  านวยการ 
 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๕.๑  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในด้านศิลปะ   
๕.๒  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในด้านดนตรี 
๕.๓  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในด้านกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง 

 ๕.๔  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๕.๕  เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 
 
 

๔๐ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี       

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
- สีน้ าโปสเตอร์มาสเตอร์อาร์ต ชุด ๖ ขวด จ านวน ๖  
ชุด × ๘๐ 
-  กาวลาเท็กซ์  TOA  ๓๒ ออนซ์ จ านวน 
๖ ขวด × ๖๐ 
  ๒.๒ จัดกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
- ดินน้ ามันไร้สารคละสี ๑๐๐ ก้อน ×๑๕บาท 
-  สีไม้มาสเตอร์อาร์ท  ๒๔ สี จ านวน   
๔๐กล่อง×๘๕ บาท 
- ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ จ านวน  ๕๕  ตัว ×๒๐ บาท 
 ๒.๓ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- ลูกฟุตบอล No. ๓ อย่างดี ๑๐ ลูก × ๒๙๐ บาท 
- ลูกเทนนิส จ านวน ๑๕ ลูกละ๓๐ บาท 

  

 
 

๔๘๐ 
 

๓๖๐ 
 
๑,๕๐๐ 
๓,๔๐๐ 

 
๙๐๐ 

 
   
๒,๙๐๐ 

๔๖๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
 

    

๔๑ 



 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านศิลปะ 
๗.๒ ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านดนตรี 
๗.๓ ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัย มีความสามารถในด้านกีฬา
และมีสุขภาพแข็งแรง 
๗.๔ ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๗.๕ ร้อยละ ๙๐ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

- การสังเกต 
- ตรวจผลงาน 
- การทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๘.๑   เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านศิลปะมากขึ้น 
   ๘.๒   เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านดนตรีมากขึ้น 
   ๘.๓   เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้านกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง 
   ๘.๔   เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น 
   ๘.๕   เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



 

โครงการ            ปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
แผนงานงบประมาณ       บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๕   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานการศึกษา        มฐ.๒  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)               
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางนงนุช ไทยสงคราม   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

********************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล    
               โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้   
มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมที่จะศึกษาในขั้นต่อไป  ครูควรสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา  การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ
ของเด็กๆได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์  ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กๆและ
ทางราชการ  เพราะสภาพแวดล้อมทีดี จะมีผลต่อการเรียนการสอนของเด็กๆเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาด้วย   

       ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้ท าโครงการปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนขึ้น  เพื่อจัดหาสื่อเพื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี  น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการ
สอน และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ   
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กปฐมวัยได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
     ๒.๒  เพื่อจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและเด็กๆ 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
     ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๓. เป้าหมาย   
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          ๓.๑.๑ ห้องอนุบาลและบริเวณรอบๆห้องเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
          ๓.๑.๒  ผู้ปกครองและเด็กๆใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
          ๓.๑.๓  เด็ก ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น 
          ๓.๑.๔  เด็ก ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

๔๓ 



 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          บริเวณรอบ ๆ ห้องเรียนอนุบาล มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างความ
ปลอดภัยของเด็ก ๆ และบุคลากรในโรงเรียน       
 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

นางนงนุช ไทยสงคราม 

นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 

 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
    ๒.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้และตกแต่ง

บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

  - ป้ายนิเทศต่างๆ 

   ๒.๒ จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้กับเด็กๆ 

  -  มุมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  ป้ายนิเทศ 

การเรียนรู้ 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

- กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

๔๔ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๕.๑  บริเวณรอบๆห้องเรียนอนุบาล มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ และ
บุคลากรในโรงเรียน 
   ๕.๒  ห้องอนุบาลและบริเวณรอบๆห้องเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน และถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
   ๕.๓  ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
   ๕.๔  เด็ก ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น 
   ๕.๕  เด็ก ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี       
   

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้และตกแต่ง

บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

  - ชั้นใส่ผลงานเด็ก ๓๖ ช่องจ านวน ๑ ชุด ๆ ละ
๒,๗๕๐ 
 - ชั้นใส่ผลงานเด็ก ๓๖ ช่องจ านวน ๑ ชุด ๆ ละ
๒,๓๕๐  บาท 
๒.๒ จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้กับเด็กๆ    
  - ป้ายนิเทศต่างๆ (กิจกรรมเด็กๆ) ๙ ตารางเมตร ๆ 

ละ ๑๕๐ บาท ด้านหน้า 

-  มมุศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  ป้ายนิเทศ 

การเรียนรู้จ านวน ๖ ชิ้น  ตารางเมตรๆละ ๑๕๐ บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๒,๗๕๐ 
 

๒,๓๕๐ 
 
 

๑,๓๕๐ 

 
๓,๕๕๐ 

 

๔๕ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ บริเวณรอบ ๆ ห้องเรียนอนุบาล มีความสวยงาม 
ใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ และ
บุคลากรในโรงเรียน 
๗.๒ ห้องอนุบาลและบริเวณรอบๆห้องเรียน มีความ
สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน และถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๗.๓ ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๗.๔ เด็ก ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการเรียน

เพิ่มขึ้น 

๗.๕ เด็ก ๆ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  มีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี 

การสังเกต 
ตรวจผลงาน 
การทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 
 

๔๖ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ เด็ก ๆ มีสร้างบรรยากาศที่ดีได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ 
    ๘.๒ เด็ก ๆ ได้รับความสะดวก  ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน 
    ๘.๓ ห้องเรียนอนุบาลทั้งภายในและภายนอกที่มีความสวยงาม ร่มร่ืน เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
    ๘.๔ เด็ก ๆ ทุกคนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 

โครงการ            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปีปฐมวัย)  
แผนงานงบประมาณ       บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒            พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
       ความสามรถในการแข่งขัน  
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางนงนุช ไทยสงคราม   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

**********************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล    
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุ่งให้สถานศึกษา  จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนว
ปฏิรูป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้เด็กได้มีการ
พัฒนาการครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
มารตรา ๑๐ วรรค ๑ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยจัดท าโครงการด าเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายจ านวน ๔ รายการ ได้แก่ หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการด้านหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเคร่ืองแบบนักเรียนไปแล้ว โรงเรียนยังต้องจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนอีก ๑ รายการ ดังน้ัน จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขึ้น 
      
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     ๒.๒  เพื่อฝึกให้เด็กมีจิตอาสา ทิ้งขยะและเก็บขยะให้ถูกที ่
     ๒.๓  เพื่อให้เด็กได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา 
     ๒.๔  เพื่อให้เด็กบอกอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 
 
 
 

๔๘ 



 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          ๓.๑.๑  เด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๒  เด็กมีคุณธรรม  มีจิตอาสาที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
   ๓.๑.๓  เด็กได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

๓.๑.๔  เด็กสามารถบอกอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า ได้ ร้อยละ ๘๐ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑  เด็ก ๆ มีคุณธรรมตามหลักการสอนของศาสนาและมีจิตอาสาในสังคม   
       ๓.๒.๒  เด็ก ๆ ได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์  
 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

นางนงนุช ไทยสงคราม 

นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 

 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
  ๒.๑ กิจกรรมวิชาการ 
  - เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   -  เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
 ๒.๒   กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
  -  การทิ้งและการเก็บขยะในโรงเรียน 
 ๒.๓  ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้      
  ๒.๔ การบริการสารสนเทศ ICT 
 - เรียนรู้ อุปกรณ์และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
พื้นฐาน 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
-กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
-กันยายน ๒๕๖๕ 
มกราคม  ๒๕๖๕ 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
-กันยายน ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๔๙ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑  เด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
    ๕.๒  เด็กมีคุณธรรม  มีจิตอาสาที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
    ๕.๓  เด็กได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
    ๕.๔  เด็กสามารถบอกอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
   
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเงิน  ๒๓,๖๕๐  บาท 
 (สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี         
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมวิชาการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
- ชุดอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ ๒ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐

บาท 

- ชุดฝึกร้อยลูกปัดเด็กอนุบาล ๒ ชุด ๆ ละ ๔๐๐ บาท 

- ตะแกรงโชว์ผลงานนักเรียน ๒ ชุด ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

- เชือกร้อยลูกปัด  ๒ ม้วน ๆ ละ ๔๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
๙๐ 

 

๕๐ 



 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
- ธงอาเซียน ๑๐ ผืน ๆ ละ ๕๐ 
๒.๒   กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
- ถุงด าใส่ขยะขนาดกลาง ๑๐ แพ็ค ๆ ละ ๕๐ บาท 
การทิ้งและการเก็บขยะในโรงเรียน 
- ผ้าพันคอ  สีส้ม ๕๖ ผืน ๆ ละ๓๐  บาท 

- กระดาษ เอ ๔/ ๗๐g  จ านวน ๓ รีม ๆ ละ ๑๓๐ 
  ๒.๓  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
- กระดาษโปรเตอร์แข็ง สีขาว ๑๐ แผ่นๆละ๑๕  บาท 
- ค่ารถ  ๑ คันๆละ ๕,๕๐๐ บาท 
- ค่าเข้าชมจ านวน  ๕๖ คนๆละ  ๑๐๐  บาท 
- ค่าอาหารจ านวน  ๕๖ คนๆละ  ๔๐  บาท 
๒.๔ การบริการสารสนเทศ ICT 
 - เรียนรู้ อุปกรณ์และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
๕,๕๐๐ 

 ๕,๖๐๐ 
๒,๒๔๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๖๘๐ 
๓๙๐ 
๑๕๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๑๓,๓๔๐ ๑๐,๓๑๐  

๒๓,๖๕๐ 
 
 
 
 

๕๑ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๗.๒ เด็กมีคุณธรรม มีจิตอาสาที่ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๗.๓ เด็กได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
๗.๔ เด็กสามารถบอกอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ได้ไม่น้อยกว่า ได้ ร้อยละ ๘๐ 

สังเกตพฤติกรรม 
- การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  
- การร่วมสนทนา โต้ตอบ และ
ซักถาม 
สังเกตพฤติกรรม 
 - การบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
- การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

แบบบันทึกผล
การประเมิน 
พฤติกรรม และ
ความสามารถของ
เด็กปฐมวัย 

 
 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๘.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม รวมทั้งมีจิตอาสาในสังคม 
    ๘.๓ นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



 

โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด    
                                          ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)           
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล           
 การด าเนินงานสุขอนามัยในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองในการ
รณรงค์ให้มีการต่ืนตัวเร่ืองการรักษาความสะอาดร่างกาย เน่ืองจากเชื้อโรคส่วนใหญ่จะถ่ายทอดมาจากส่วน    
ต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น มือ ผม เล็บมือ เล็บเท้า  คืออวัยวะที่ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงเป็นอวัยวะ
ที่สัมผัสกับร่างกายของตนเอง ร่างกายผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่สะอาดและสกปรก อาจน าเชื้อโรค 
เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย และก็สามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น จากการสัมผัสกันโดยตรงหรือสัมผัสผ่านตัวกลาง 
และการรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองแลผู้อื่นจากการเล่นและการท างานร่วมกัน 
 ดังน้ัน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  

      ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย  
      ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
      ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ  
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย 
 ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ   
 ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเล่นและการท ากิจกรรม 
    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยมีความรู้ในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย  
 ๓.๒.๒ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 ๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 

๕๓ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 
นางนงนุช  ไทยสงคราม 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
  ๒.๑ จัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย   
      - กิจกรรมมือหนูสะอาดปราศจากโรค 

      - กิจกรรมปากหอมสะอาด ฟันแข็งแรง 

      - กิจกรรมผมสะอาดปราศจากเหา  

      - กิจกรรมเคร่ืองแต่งกายสะอาดสดใส 

  ๒.๒ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกาย 

       - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

       - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าสัปดาห์ 

  ๒.๓ จัดกิจกรรมหนูน้อยระวังภัย 

       - การป้องกันโรคระบาดและการดูแลความ

สะอาดห้องเรียน 

       - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

      - ฝึกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจากการ
เล่นและท ากิจกรรมต่างๆ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๕๔ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

หมายเหตุ ระบุระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานในช่วงใด เพื่อสะดวกในการติดตาม    

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย 
    ๕.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ   
    ๕.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเล่นและการท ากิจกรรม 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใช้งบประมาณดังน้ี         
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
  ๒.๑ จัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย   
      - กิจกรรมมือหนูสะอาดปราศจากโรค 

- น้ ายาล้างมือ ๖ ขวด × ๖๐ บาท 
      - กิจกรรมปากหอมสะอาด ฟันแข็งแรง 

- แปรงสีฟันเด็ก ๖๐ อัน×๑๐ บาท 
- ยาสีฟันคอลเกต ๑๒ หลอด × ๖๐ บาท 
- แป้งเด็กแคร์ ๑๐ กระป๋อง×๕๕ บาท 

      - กิจกรรมผมสะอาดปราศจากเหา  
      - กิจกรรมเคร่ืองแต่งกายสะอาดสดใส 
      - เอี๊ยมกันเปื้อนเด็กอนุบาล ๖๐ ตัว × ๗๕ บาท 

 

  

 
 

 
๓๖๐ 

 
๖๐๐ 
๗๒๐ 
๕๕๐ 

 
 

๔,๕๐๐ 
 

 

๕๕ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๒.๒ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกาย 
       - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
       - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าสัปดาห์ 

- บัตรสุขภาพ ๓๐ ใบ×๘ บาท 
  ๒.๓ จัดกิจกรรมหนูน้อยระวังภัย 
       - การป้องกันโรคระบาดและการดูแลความ
สะอาดห้องเรียน 

- น้ ายาถูพื้น ๔ แกลลอน × ๒๔๐ บาท 
- น้ ายาล้างห้องน้ า ๔ แกลลอน × ๒๔๐ บาท 
- กระดาษทิชชู ๒ โหล× ๙๕ บาท 
- น้ ายาเช็ดกระจก ๒ ขวด× ๘๕ บาท 

      - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
      - ฝึกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจากการเล่น
และท ากิจกรรมต่างๆ 

- ค่าวัสดุดูแลห้องเรียน ๔,๒๕๐ บาท 

 
 

๒๔๐ 
 
 
 
 

๙๖๐ 
๙๖๐ 
๑๙๐ 
๑๗๐ 

 
 
 

๔,๒๕๐ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๓,๕๐๐  

๑๓,๕๐๐ 
 
 
 

๕๖ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีสขุนิสัยในการรักษา
ความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย 
๗.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพให้
ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ   
๗.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รักษาความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจากการเล่นและการท ากิจกรรม 

การสังเกต 
 
การสังเกต 
 
การสังเกต 

แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ เด็กปฐมวัย มีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย 
    ๘.๒ เด็กปฐมวัย ดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ   
    ๘.๓ เด็กปฐมวัย รักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเล่นและการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 



 

โครงการ   ส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
              ความสามารถในการแข่งขัน     
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)           
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล       
 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ้งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะในช่วงอายุ ๓–๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เด็กในวัยน้ีถ้าได้รับการเลี้ยงดูที่
เหมาะสมให้ความรัก ความเอาใจใส่ มีการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่
ละด้าน ก็จะท าให้เด็กน้ันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาเด็กจะต้องส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ 
ด้านไปพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพราแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านหน่ึงย่อมมีผลให้พัฒนาการอีกด้านห น่ึง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่–เล็ก มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะในการสังเกตและส ารวจมีทักษะในเร่ืองมิติสัมพันธ์และการ
กะประมาณ  สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ มีความรู้เร่ืองตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและ    
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน เป็นคนเก่ง คนดี         
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่–เล็ก และการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
    ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   
    ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
    ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
    ๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ได้  
    ๒.๖ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 
 

๕๘ 



 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่–เล็ก และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

๓.๑.๒ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   
๓.๑.๓ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
๓.๑.๔ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
๓.๑.๕ เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ได้  
๓.๑.๖ เด็กร้อยละ ๙๐ มีความรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบๆ ตัว 

    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ เด็กมีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่–เล็ก และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

๓.๒.๒ เด็กมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   
๓.๒.๓ เด็กมีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
๓.๒.๔ เด็กมีทักษะในเร่ืองมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
๓.๒.๕ เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ได้  
๓.๒.๖ เด็กมีความรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 
นางนงนุช  ไทยสงคราม 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   การจัดกิจกรรม 
- การฝึกทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ –เล็ก        
และประสาทสัมผัสทั้ง ๕   
- ฝึกทักษะการสื่อสาร 
- ฝึกทักษะการสังเกตและส ารวจ 
- ฝึกทักษะเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
- ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้ 
- ฝึกให้เด็กรู้จักตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ
รอบตัว 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๕๙ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

- กิจกรรมการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

หมายเหตุ ระบุระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานในช่วงใด เพื่อสะดวกในการติดตาม    

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ – เล็ก และใช้ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 
    ๕.๒ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย  
    ๕.๓ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
    ๕.๔ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
    ๕.๕ เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ได้  
    ๕.๖ เด็กร้อยละ ๙๐ มีความรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบๆ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี    

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
      การจัดกิจกรรม 
- การฝึกทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ –เล็ก   และ
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕   
    - ดินน้ ามันไร้สาร ๖๐ ก้อน × ๑๕ บาท 
    - กระดาษมันปู ๒๐ แผ่น × ๑๐ บาท 
    - จานกระดาษ ๖ ชุด × ๔๐ บาท 
- ฝึกทักษะการสื่อสาร 
- ฝึกทักษะการสังเกตและส ารวจ 
- ฝึกทักษะเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
    - ปอมปอมสี ๑ ชุด x ๒๐๐ บาท 
- ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้ 
- ฝึกให้เด็กรู้จักตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ
รอบตัว 
    - สมุดประจ าตัวนักเรียน ๓๐ เล่ม × ๓๐ บาท 
    - บัญชีเรียกชื่อนักเรียน ๒ เล่ม × ๔๕ บาท 
    - สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก ๒ เล่ม × ๔๕ บาท 
    - ฟิวเจอร์บอร์ด (เท่าโฟม) ๑๐ แผ่น x ๖๐ บาท 
    - กระดาษสีอ่อน ๒ หน้า ๓๐ แผ่น x ๗ บาท 
    - ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ๓,๔๐๐ 
บาท 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
    - อุปกรณ์จัดท าซุ้มบัณฑิตน้อย  ๓,๐๐๐ บาท 
    - ปกวุฒิบัตร ๓๕  เล่ม x ๗๐ บาท 

 

 
 
 
 
 

 
 

๙๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๔๐ 

 
 

 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๙๐๐ 
๙๐ 
๙๐ 

๖๐๐ 
๒๑๐ 

๓,๔๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๔๕๐ 

 

๖๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
- กิจกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์การท ากิจกรรม ๑,๐๐๐บาท 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

    - อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ ๓,๐๐๐ บาท 

    - หมึกเติม EPSON ๔ ขวด x ๒๘๐ บาท 

- กิจกรรมการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 

- กระดาษ เอ๔  ๒๐ รีม × ๑๓๐ บาท 

 
๑,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๑๒๐ 

 
 

๒,๖๐๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๒๐,๐๐๐  

๒๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
เล็ก และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๗.๒ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัย  
๗.๓ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสังเกตและ
ส ารวจ 
 

การสังเกต/ทดสอบ 
 
การสังเกต/ทดสอบ 
 
การสังเกต/ทดสอบ 
 
 

แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 
 
แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 
 
แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 
 
 

๖๒ 



 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๔ เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และ
การกะประมาณ 
๗.๕ เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่างๆ ได้  
๗.๖ เด็กร้อยละ ๙๐ มีความรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่
เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 

การสังเกต/ทดสอบ 
 
การสังเกต/ทดสอบ 
 
การสังเกต/ทดสอบ 

แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 
 
แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 
 
แบบสังเกต/แบบฝึกหัด 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ เด็กมีทักษะการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ – เล็ก และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
    ๘.๒ เด็กมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
    ๘.๓ เด็กมีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
    ๘.๔ เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ 
    ๘.๕ เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ได้  
    ๘.๖ เด็กมีความรู้เรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องและธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๓ 



 

โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ 
แผนงานงบประมาณ บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง     
มาตรฐานการศึกษา มฐ.๑ มฐ.๒ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล       
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหน่ึงของโรงเรียน ที่ต้องจัดกิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มี
คุณภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะน าไปสู่การสร้างวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และ
วัฒนธรรมการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญในการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ที่มุ่งเน้นการเตรียมความ
พร้อมให้เด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล การปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมต้ังแต่วัยเด็ก  จะช่วยให้เด็กเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน  เพื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ 
    ๒.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญูกตเวที 
    ๒.๓ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น 
    ๒.๔ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
    
 
 

๖๔ 



 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ 
๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น 
๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

          ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ 
    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ เด็กปฐมวัย มีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ          
๓.๒.๒ เด็กปฐมวัย มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น          
๓.๒.๓ เด็กปฐมวัย มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
๓.๒.๔ เด็กปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 
นางนงนุช  ไทยสงคราม 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าวัน  
    - ไหว้พระ สวดมนต์ สงบน่ิง 
    - กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต   น่ังสมาธิ 
    - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
    - กิจกรรมธรรมะในใจ  
๒.๒  จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
    - กิจกรรมการรับประทานอาหาร 
๒.๓ กิจกรรมทางศาสนา  
   -  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติและ 
วันส าคัญทางศาสนา  วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา 
๒.๔ จัดกิจกรรมกตัญญูกตเวที  
    - กิจกรรมไหว้ครู 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๖๕ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    - กิจกรรมวันแม่ 
    - กิจกรรมวันพ่อ 
๒.๕ จัดกิจกรรมการประหยัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
    - กิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์ 
    - กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
๒.๖ จัดกิจกรรมมารยาทไทย เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
    - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
    - กิจกรรมลอยกระทง 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

หมายเหตุ ระบุระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานในช่วงใด เพื่อสะดวกในการติดตาม    

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ          
    ๕.๒ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น          
    ๕.๓ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๔ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงาน บริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดย
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี       
 
   

๖๖ 



 

 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าวัน  
    - ไหว้พระ สวดมนต์ สงบน่ิง 
    - กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต   น่ังสมาธิ 
    - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
    - กิจกรรมธรรมะในใจ  
๒.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
    - กิจกรรมการรับประทานอาหาร 
๒.๓ กิจกรรมทางศาสนา  
   - ร่วมกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติและ 
วันส าคัญทางศาสนา  วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา 
๒.๔ จัดกิจกรรมกตัญญูกตเวที  
    - กิจกรรมไหว้ครู 
    - กิจกรรมวันแม่ 
    - กิจกรรมวันพ่อ 

- ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ๑ คร้ัง × ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าเช่าเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว × ๑๐ บาท 
- ค่าวัสดุด าเนินงานกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
๔,๐๐๐ บาท   

๒.๕ จัดกิจกรรมการประหยัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
    - กิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์ 
    - กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
๒.๖ จัดกิจกรรมมารยาทไทย เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๑.๐๐๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 

๖๗ 



 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
    - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
    - กิจกรรมลอยกระทง       

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  

๘,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีระเบียบ 
วินัยและความรับผิดชอบ        
๗.๒ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความ
เมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
๗.๓ เด็กปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความ
ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
๗.๔ เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรม 
- การไหว้พระ 
- การกราบพระ 
- การสวดมนต์ 
การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
และความสามารถของ    
เด็กปฐมวัย 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
 

๖๘ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ เด็กปฐมวัย มีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น          
    ๘.๒ เด็กปฐมวัย มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น          
    ๘.๓ เด็กปฐมวัย มีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
    ๘.๔ เด็กปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 



 

โครงการ   ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)           
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล           
 เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการการเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว 
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ีจะเข้าใจจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอน เพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจ
เน้ือหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหลายๆ
รูปแบบช่วยในการขยายเน้ือหาที่เรียนท าให้การสอนง่ายขึ้นอีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงในการท าสื่อต่างๆ 
ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมหลายรูปแบบ และยังเป็นการสร้างสมาธิที่ท าให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเอง ดังน้ัน สื่อจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านประสบการณ์ตรงและท าให้เกิด
ทักษะครบทั้ง ๔ ด้าน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  

ดังน้ัน ครูปฐมวัยทุกคนจึงควรมีความสามรถในการใช้สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ
วัสดุที่น ามาใช้ควรมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน หาได้ง่าย จึงได้จัดท าโครงการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก    
    ๒.๒ เพื่อให้ครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก    
    ๒.๓ เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของฝ่ายปฐมวยัมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 ๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับเด็ก 
 ๓.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
 

๗๐ 



 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ ฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการเรียนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
          ๓.๒.๒ ครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก  
          ๓.๒.๓ ครูปฐมวัยมีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
๔. วิธีด าเนินการ  

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์ 
นางนงนุช  ไทยสงคราม 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ ก าหนดความต้องการ สื่อ ที่จ าเป็นต่อการจัด

ประสบการณ์ 

   ๒.๒ ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

   ๒.๓ บันทึกการจัดหาและผลิต สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้

ในการจัดประสบการณ์ 

   ๒.๔ ครูปฐมวัยน าสื่อมาใช้ในการจัดประสบการณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

หมายเหตุ ระบุระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานในช่วงใด เพื่อสะดวกในการติดตาม    

๗๑ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

   ๕.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
    ๕.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก 
    ๕.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงาน บริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท  (หน่ึงหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ ก าหนดความต้องการ สื่อ ที่จ าเป็นต่อการจัด
ประสบการณ์ 
   ๒.๒ ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย 
     - ขาตั้งสื่อ ๑ โหล x ๔๐๐ บาท 
     - หมึกเติม CANNON ๔ ขวด x ๒๘๐ บาท 
     - เคร่ืองเคลือบกระดาษ ๑ เคร่ือง x ๒,๕๐๐ บาท 
     - ค่าวัสดุทางการศึกษา ๔ ชุด x ๓,๐๐๐ บาท 
     - ค่าซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๒.๓ บันทึกการจัดหาและผลิต สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๔ ครูปฐมวัยน าสื่อมาใช้ในการจัดประสบการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
๓๘๐ 
๑,๑๒๐ 
๒,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๗๒ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๑,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  

๑๗,๐๐๐ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๘๐ ของฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

๗.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการ

เรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก 

๗.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยที่ใช้สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 

การสังเกต/ส ารวจ 

 

การสังเกต/ส ารวจ 

 

 

การสังเกต/ส ารวจ 

 

แบบสังเกต/ส ารวจ 

 

แบบสังเกต/ส ารวจ 

 

 

แบบสังเกต/ส ารวจ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๘.๑ ฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
   ๘.๒ ครูปฐมวัยจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก  
   ๘.๓ ครูปฐมวัยมีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ของเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารวิชาการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปงบประมาณโครงการงานบริหารวิชาการ 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก 
๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๔,๘๐๐  
๒ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๑๘,๐๐๐  
๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ๑๘,๐๐๐  
๔ จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ๑๒๐,๐๐๐  
๕ นิเทศภายในโรงเรียน ๑,๒๐๐  
๖ ส่งเสริมรักการอ่าน ๒๒,๔๘๐  
๗ ห้องสมุดโรงเรียน ๙,๐๐๐  
๘ อาเซียนศึกษา ๑๘,๐๐๐  
๙ เศรษฐกิจพอเพียง ๙,๐๐๐  
๑๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๑๑๙,๘๘๐  
๑๑ ประกันคุณภาพภายใน ๔,๘๐๐  
๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

COVID-๑๙ 
๑๐๐,๐๐๐  

รวม ๔๔๕,๑๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 



 

โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๒ และ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว และคณะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล          

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้ เรียน 
หลังจากที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหน่ึงแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึง
ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองและต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกคร้ังเมื่อสังคมมีสิ่งหน่ึงสิ่งใด
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่
จะน าประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมาน้ัน ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ ( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ )  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึ งจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 

๒. วัตถุประสงค์  
   ๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  

๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

๗๖ 



 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านคุณภาพ 

๓.๑.๑  โรงเรียนมีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
๓.๒ ด้านปริมาณ  
          ๓.๒.๑  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร และน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย ร้อยละ ๓ 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว 
และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑  ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๕.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานศึกษา และท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน  
๕.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ ๓ 
 

๗๗ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         
        

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

  

 
๔,๘๐๐ 

 
 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๔,๘๐๐  

๔,๘๐๐ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง 
เหมาะสมกับสถานศึกษา และท้องถิ่น มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

สอบถาม 
 
 
การทดสอบ 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบทดสอบ 

๗๘ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานศึกษา และท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
    ๘.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 



 

โครงการ   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด 
               ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๒ มฐ.๒ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระและคณะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล          

เน่ืองด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
น้อมน าพระราชด ารัสพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการ
ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มี คุณภาพ และ มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการลดเวลาเรียนภาควิชาการลงและเพิ่ม
กิจกรรมที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตามความสนใจ  ดังน้ันโรงเรียนจึงได้บริหารจัดการเวลา
เรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยจัดต้ังเป็น “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

 

๒. วัตถุประสงค์  
   ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด 
 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านคุณภาพ 

๓.๑.๑  นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

๓.๑.๒  นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด 

 
 
 

๘๐ 



 

    ๓.๒ ด้านปริมาณ  
          ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ 
และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
 ๓.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ 
และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ ด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘๑ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๕.๑ นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ

กิจกรรมอย่างเหมาะสม 
๕.๒ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารงบประมาณ  งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่น
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ๒.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๓ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ การด าเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา 
- กระดาษ เอ ๔ จ านวน ๑๕ รีม (๑๕x๑๒๕) 
- คลิบด าหนีบกระดาษเบอร์ ๑๐๘ ใหญ่(๔x๖๐) 
- กระดาษอิงค์เจ็ทกันน้ า จ านวน ๓ ห่อ (๓x๓๒๐) 
- หมึกเติมแท้ Epson จ านวน ๘ ขวด (๘x๓๒๐) 
- ค่าอุปกรณ์ท าเทียนหอมแฟนซี จ านวน ๒๐ ชุด 
(๒๐x๒๕๐) 
- ค่าอุปกรณ์ท าพวงกุญแจจ านวน ๒๐๐ ชิ้น    
(๒๐๐x๑๐) 
- ค่าอุปกรณ์ท าดอกกุหลาบ 
- ค่าอุปกรณ์ท าอาหารหวาน 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว 
 

  

 
 
 

 
๑,๕๐๐ 
๒๔๐ 
๙๖๐ 

๒๕๖๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๖๐๐ 
๑๔๐ 

 

๘๒ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

  

 
๑,๐๐๐ 

 
 

 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๘,๐๐๐  

๑๘,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม

สร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

๗.๒ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน 
การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด 

สอบถาม/สังเกต 
 
 

แบบสอบถาม/ 
แบบสังเกต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการ

ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๔ 



 

โครงการ         พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๕    ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

*****************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล          
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มีจุดมุ่งหมายให้
โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันให้โรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญในด้านเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท าให้สถานศึกษาต้องเร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีศักยภาพและ
ทันสมัยในการเทคโนโลยี ทั้งยังมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่ามีมาตรฐาน 
 ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงจัดต้ังโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  

     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ  
          ๓.๑.๑  นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 
          ๓.๑.๒  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙๐ 
    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๓.๒.๑  นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
          ๓.๒.๒  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

๘๕ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์ 
และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ พัฒนา ปรับปรุง ติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียน 
   ๒.๒ พัฒนา ปรับปรุง ติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
มกราคม ๒๕๖๕ – 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ ระบุระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานในช่วงใด เพื่อสะดวกในการติดตาม    

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ ร้อยละ ๙๐  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
    ๕.๒  ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ใช้งบประมาณจากแผนงาน  บริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว    เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท   
(หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี    
 
 

๘๖ 



 

 

ท่ี 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
๒.๒ ติดต้ังระบบแลนพร้อมอุปกรณ์ 
๒.๓ ซื้อและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
๒.๔ ซื้อและซ่อมบ ารุงPrinter 
๒.๕ ซื้อและซ่อมบ ารุง หมึก Printer 
๒.๖ ซื้อและซ่อมบ ารุง กล้องวงจรปิด 

๒.๗ ค่าเช้าพื้นที่เว็บไซต์ 
๒.๘ กระดาษ เอ ๔  และกระดาษสี 

  
 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการโครงการ 
๒.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการโครงการ 
๒.๔  รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ
ผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาใน
การด าเนินการโครงการต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๗ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๙๐ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
๗.๓ ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาการเรียน       
การสอน 

การสังเกต  
สอบถาม 

แบบการสังเกต  
แบบสอบถาม 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๘.๑ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
   ๘.๒ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 



 

โครงการ              จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ    บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๒             พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา          มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ   
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕  

*************************************************************************** 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
          การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้คนในชาติมีความรู้ความ สามารถ
ในการด ารงชีวิตที่ดีสามารถพัฒนาชีวิตของตนได้กระทรวงศึกษาธิกา รจึงได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับ
สังคม โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังน้ันความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วัสดุส านักงานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วัสดุในการจัดการเรียนการ
สอน วัสดุฝึก สอน สอบ โรงเรียนจะต้องจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานของครูและเพื่อให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุการศึกษาตาม
ความต้องการใช้งานให้แก่คณะครู อย่างพอเพียงเพื่อให้การคณะครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้     
แก่นักเรียนได้อย่างราบร่ืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป      
           ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา
ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อให้ครูมีวัสดุการศึกษาใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
     ๒.๒  เพื่อให้ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๒.๓  เพื่อให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามที่ต้องการ 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
               ครูผู้สอนทุกคนและทุกระดับชั้นมีวัสดุการศึกษาตามความต้องการและเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                  ครูผู้สอนทุกคนและทุกระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีวัสดุอุปกรณ์                       
ในการตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

๘๙ 



 

๔. วิธีการด าเนินการ 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินงาน (Do) 
๒.๑.ส ารวจความต้องการใช้วัสดุทางการศึกษา
และส านักงานของครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน 
และแต่ละห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒ จัดท ารายการวัสดุการศึกษาที่ต้องการใช้ 
๒.๓ ด าเนินการจัดหา/จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 ๒.๓.๑ ค่าวัสดุทางการศึกษาระดับประถม 
 ๒.๓.๒ ค่าวัสดุทางการศึกษาระดับมัธยม 
 ๒.๓.๓ ค่าวัสดุส านักงานส าหรับงานธุรการ     
 ๒.๓.๔ ค่าวัสดุทางการศึกษาครูพิเศษ 
๒.๔ จัดท าทะเบียนคุมวัสดุการศึกษา 
๒.๕ ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุการศึกษา 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

 

 

 

๙๐ 



 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ๕.๑  ครูมีวัสดุการศึกษาใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
      ๕.๒  ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ๕.๓  ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามที่ต้องการ 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
     ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑.ส ารวจความต้องการใช้วัสดุทางการศึกษาและ
ส านักงานของครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน และแต่ละห้อง
ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๒ จัดท ารายการวัสดุการศึกษาที่ต้องการใช้ 
๒.๓ ด าเนินการจัดหา/จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 ๒.๓.๑ ค่าวัสดุทางการศึกษาระดับประถม 
 ๒.๓.๒ ค่าวัสดุทางการศึกษาระดับมัธยม 
 ๒.๓.๓ ค่าวัสดุส านักงานส าหรับงานธุรการ     
 ๒.๓.๔ ค่าวัสดุทางการศึกษาครูพิเศษ 
๒.๔ จัดท าทะเบียนคุมวัสดุการศึกษา 
๒.๕ ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุการศึกษา 
 

  

 
 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

 

๙๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๒๐,๐๐๐  

๑๒๐,๐๐๐ 
 
๗.  การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑. โรงเรียนมีวัสดุทางการศึกษาและส านักงาน
เพียงพอกับการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้  

สอบถาม แบบสอบถาม 

๗.๒ โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาและ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียน 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียน 

๗.๓ ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียน                           
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามที่ต้องการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 

๙๒ 



 

๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
      ๘.๑ โรงเรียนมีวัสดุทางการศึกษาและส านักงานเพียงพอกับการใช้งานและตรงกับความต้องการ 
     ๘.๒ โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
     ๘.๓ ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามที่ต้องการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 



 

โครงการ            นิเทศภายในโรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๔                  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา             มฐ.๑  มฐ.๒  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
********************************************************************************************  
๑.  หลักการและเหตุผล 
      ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้ เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  และ
หลักสูตรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ ) พุทธศักราช ๒๕๖๑  น้ันโรงเรียนจะต้องอาศัย
ปัจจัยในหลายด้านเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๖๒   มาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ )ได้แบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนออกเป็น ๔  กลุ่ม
งานประกอบด้วย  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจทั้ง  ๔  กลุ่มงาน สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ต้นทุนผลผลิต มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนจึงมีแผนงานโครงการ เพื่อให้การบริหารกิจการสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการ นิเทศ 
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ก าหนด และจัดท ารายงานโครงการให้ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ เพื่อน าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ จัดท าสารสนเทศ ปรับปรุงพัฒนาในการบริหารกิจการของ
สถานศึกษาในปีงบประมาณต่อไป 
  โครงการ นิเทศภาย ในเป็นส่ วนหน่ึงของกลุ่ มบ ริหารวิ ช าการของ โรง เ รียนชุ มชนวั ด เส ด็จ                              
( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ )  ได้ด าเนินการตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  

๙๔ 



 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑.โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพร้อม 
ทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจเต็มศักยภาพของผู้เรียน 

๒.  การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนโดยจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียน 

๓.  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้  
๔.  แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
๕.  ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนก ากับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ                  

และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู  
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่โรงเรียนด าเนินการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้านให้มีคุณภาพเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา หรือตามนโยบายของสถานศึกษา หรือตามที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดก าหนด โดยผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศได้ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้การด าเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบนิเทศการเรียนการสอนและครูน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ  
     ๒.๒ เพื่อให้ครูทุกคนน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
     ๒.๓ เพื่อให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งจัดหา สร้าง ผลิตสื่อหรือ
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ๓.๑.๑. นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอนกับครูทุกคนอย่างน้อย ๒ คร้ัง / ๑ ภาคเรียน  
           ๓.๑.๒  สร้างเคร่ืองมือประเมินกิจกรรมกระบวนการนิเทศภายในทั้ง  ๓  กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
           ๓.๑.๓  นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยมุ่งเน้นพัฒนา  คุณภาพผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน คือ 
ด้านผลสัมฤทธิ์  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนและ ด้านคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้  ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ ครูทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมในกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 ๓.๒.๒  ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดหา สร้าง ผลิตสื่อหรือ
นวัตกรรม 

 
 

๙๕ 



 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินงาน (Do) 
นิเทศภายในที่มุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอนและ
คุณภาพผู้เรียนตามความต้องการของ
โรงเรียน  ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
๒.๑ กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
๒.๒ กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและ
ประเมินมาตรฐานห้องเรียน 
๒.๓ การสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาผล
การนิเทศ 
๒.๔  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพครูและคณะกลุ่มนิเทศ 
 

 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ – 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 
นางสาวอลิสสา  บุญช่วย 

นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ 
นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง 

นางพัชรี  พิมพิลา 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล  (Check)  
๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ 

๙๖ 



 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวอลิสสา  บุญช่วย 

นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ 
นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง 

นางพัชรี  พิมพิลา 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ โรงเรียนมีระบบนิเทศการเรียนการสอนและครูน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเน่ือง  
    ๕.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ        
    ๕.๓ ครูทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน โดยใช้สื่อ นวัตกรรม 
    ๕.๔ ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้รวมทั้งจัดหา  สร้าง ผลิตสื่อหรือ
นวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ชิ้น 
๖.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
     ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๑,๒๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
นิเทศภายในที่มุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอนและคุณภาพ
ผู้เรียนตามความต้องการของโรงเรียน  ๓ กิจกรรม 
ดังน้ี 
๒.๑ กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
๒.๒ กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียน 
๒.๓ การสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลการนิเทศ 

  

 
๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

๙๗ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๒.๔  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ครูและคณะกลุ่มนิเทศ 

 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑,๒๐๐  

๑,๒๐๐ 
 
๗.  การวัดประเมินผล   

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ มีระบบนิเทศการเรียนการสอนและน า
ผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 

- การนิเทศการสอน 
- การเยี่ยมชั้นเรียน 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินการนิเทศการสอน 
- แบบประเมินการเยี่ยมชั้นเรียน 

๗.๒ น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

- การตรวจผลงานแผนการสอน
และบันทึกหลังการสอน 
- การสังเกต 

-แบบประเมินผลการเรียน     
การสอน 
-แบบสังเกต 

๗.๓ ครูทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

 
- ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

 
-แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน ของนักเรียน 

๙๘ 



 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๔ ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้  การ
พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้รวมทั้ง
จัดหา  สร้าง ผลิตสื่อหรือนวัตกรรมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๑  ชิ้น 

ส ารวจและประเมินผลการใช้สื่อ
และนวัตกรรม 

-แบบประเมินการใช้สื่อ 
-แบบประเมินผลการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ โรงเรียนมีแผนงานระบบนิเทศภายในที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ  
    ๘.๒ ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
    ๘.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งในระดับหลักสูตรสถานศึกษาและระดับชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 



 

โครงการ                ส่งเสริมรักการอ่าน 
แผนงานงบประมาณ   บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๒             พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา             มฐ.๑  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
******************************************************************************************  
๑.  หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนด
หลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึง
เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหน่ึงของการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ ดังน้ันจึง
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้คนในชาติมีนิสัยรักการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรัก
การอ่านและอ่านอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ซึ่งส่งผลให้เป็นผู้ที่ใช้การในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ตระหนักถึงความจ าเป็นที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อันส่งผลให้นักเรียนใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งการเรียนและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดต้ัง 
“โครงการส่งเสริมรักการอ่าน” ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  การฟังและรู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
 ๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ๓.๑.๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๐  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล  
           ๓.๑.๒  นักเรียนทุกคนแสวงหาความรู้จากแหล่ง ๆ  รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 

๑๐๐ 



 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
         ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดีเด่น เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ได้พัฒนาความรู้ความสามรถ
ในระดับสูงขึ้น  มีโอกาสศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ 

 ๓.๒.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ มีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง เรียนร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า 

และคณะ 
 
 

๒ ข้ันด าเนินงาน (Do) 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
- กิจกรรมส านวนไทยน่ารู้ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- บอร์ดให้ความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- บอร์ดให้ความรู้วันสุนทรภู่ 
- การวัดและประเมินผลการอ่านและการ
เขียน 

๑๕  พฤศจิกายน 
๒๕๖๔  – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล  (Check)  
๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

สรุปภาคเรียน 
ละ ๑ คร้ัง 

 
 
 

๑๐๑ 



 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
    ๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง ๆ  รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
๖.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
     ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๒๒,๔๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
- กระดาษ เอ ๔  จ านวน  ๒๐ รีม 
กิจกรรมส านวนไทยน่ารู้ 
- กระดานไวท์บอร์ด ๒ แผ่น 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กระดาษท าเกียรติบัตร ๓ ห่อ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- บอร์ดให้ความรู้วันสุนทรภู่ ฟิวเจอร์บอร์ด ๘ แผ่น 
 

  

 
 

๒,๖๐๐ 
 

๗๖๐ 
 

๘๗๐ 
 

๔๘๐ 
 

 

๑๐๒ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
บอร์ดให้ความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- หมึกเติมปร้ินเตอร์แท้ ๔ สี ๒ ชุด 
การวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน 
- ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบวัดและประเมินผลการอ่าน
และการเขียน 
- กระดาษโปสเตอร์อ่อนสี ๒ หน้า ๓๐ แผ่น 
- ของรางวัล 
- สมุดปกตรา สพฐ. ๑๕๐ เล่ม 
- สีไมแ้ท่งยาว ๙๐ กล่อง 
- สีเทียน ๒๐ กล่อง 
- ปากกาลูกลื่น ๒๐๐ ด้าม 
- ดินสอด า ๑๐๐ แท่ง 
- แฟ้มซองพลาสติกมีกระดุม ๕๐ ซอง 
- กระดาษ เอ ๔  จ านวน  ๓  รีม 

๒,๒๔๐ 
 
 

๔,๑๓๐ 
 

๒๑๐ 
 

๓.๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓๙๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๒๒,๔๘๐  

๒๒,๔๘๐ 
 
 
 
 

๑๐๓ 



 

๗.  การวัดประเมินผล   
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียนและการฟัง รู้จักต้ังค าถามเพื่อหา
เหตุผล 
๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มวีิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง เรียนร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรม 
สอบถาม 
ตรวจสอบผลงาน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
ผลงาน/ภาระงาน 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        ๘.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล  
        ๘.๒ นักเรียนร้อยละสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง ๆ  รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         ๘.๓ นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 



 

โครงการ   ห้องสมุดโรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ       บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๔     ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑ มฐ.๒ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม 
ลักษณะงาน   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

*********************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน โครงงาน 
รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น 
การพัฒนาห้องสมุด จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งห้องสมุดโรงเรียนเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครู
นักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ โดยเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการห้องสมุด 
     ๓.๑.๒ ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายใช้ในการค้นคว้าข้อมูล ๓ เคร่ือง 
 

๑๐๕ 



 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
       ๓.๒.๒ ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมเครือข่ายใช้ในการค้นคว้าพ้อมูลอย่างเพียงพอ 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม 

 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
    ๒.๑ ปรับปรุงห้องสมุด 
    ๒.๒ จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒.๔ บริการการใช้ห้องสมุดตลอด 
ปีการศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
    ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
    ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
    ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
    ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
    ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ  
    ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการห้องสมุด 
     ๕.๒ ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายใช้ในการค้นคว้าข้อมูล ๓ เคร่ือง 
 

๑๐๖ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ ปรับปรุงห้องสมุด 
    ๒.๒ จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          - จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
          - ค่าอุปกรณ์เชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    ๒.๓ บริการการใช้ห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 
          - อุปกรณ์อบรมนักเรียนฝึกปฏิบัติการใน
ห้องสมุด 

  

 
๓,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๙,๐๐๐  

๙,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๗ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 
๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้
บริการห้องสมุด 

- สังเกต 
- บันทึกการยืม-คืนหนังสือ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- สมุดบันทึกการยืม-คืนหนังสือ 

๗.๒ นักเรียนพึงพอใจในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสืบ
ค้นหาข้อมูล 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าทั้งความรู้และความบันเทิง  
    ๘.๒ ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมเครือข่ายใช้ในการค้นคว้าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



 

โครงการ   อาเซียนศึกษา 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี   ๑    การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางพัชรี    พิมพิลา   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

**********************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล           

รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
ใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ                                                          

ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญของอาเซียนที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ
นอกจากน้ีเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนต้ังแต่ปี ๒๕๕๘  สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ ประชากรมีการเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายของโรคระบาดหรืออุบัติ โรคใหม่มากขึ้น มี
การแพร่ระบาดไปอย่างไม่ทันรู้ตัว ทั้งโรคในอดีตที่ผู้คนหลงลืม หรือโรคระบาดใหม่ๆ เหตุน้ีจึงมีการหามาตรการ
ควบคุมโรค  การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่จะเข้ามาในประเทศไทย เป็นเร่ืองส าคัญที่ เราไม่ควรมองข้าม ปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีระบบทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขที่ดีสามารถควบคุมเหตุการณ์การเกิดโรคระบาดและมี
การเตรียมพร้อมวิธีการแก้ไขรับมือได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ประเทศไทยน้ันได้เปรียบเป็นอย่างมากในเร่ืองของการ
เฝ้าระวังโรค และการฉีดวัคซีนก็ ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่จะช่วยป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นมีการรณรงค์
ในเรื่องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ การป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดก่อนการอุบัติของโรคจริง 
              โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ เห็นความส าคัญสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดต่างๆ จึง
มีการหามาตรการควบคุมโรค  การเฝ้าระวังโรคติดต่อมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม
และโรคระบาดต่างๆมีการให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ ดังน้ันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย โรงเรียนจึงได้
จัดท าโครงการอาเซียนศึกษาเป็นการผลักดันด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  การเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังโรคระบาดต่าง ๆ 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๒  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมส าหรับนักเรียน ครูบุคลากร
ทางศึกษา  รอมทั้งประชาชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 

 

๑๐๙ 



 

๒.๓ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  

๒.๔ เพื่อพัฒนาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสามารถให้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมและ  

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในในประชาคมอาเซียน  

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษาแนะนักเรียนมีการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 
๔. วิธีด าเนินการ  
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

 

 
นางพัชรี   พิมพิลา 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการตามโครงการบูรณาการอาเซียนสู่
ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
- ศึกษาทั้งภายในศูนย์ และนอกสถานที่ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ - 

กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 

 
 

๑๑๐ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาสู่ประชาคม  

อาเซียน 
  ๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนรวมทั้งประชาชนร้อยละ๙๓ม ี

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

   ๕.๓ ครู และนักเรียน ร้อยละ ๙๒ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การ 

สื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประในประชาคมอาเซียน  

   
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท  (หน่ึงหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี    
   

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ ด าเนินการตามโครงการบูรณาการ 

อาเซียนสู่ห้องเรียนนักเรียนระดับช้ันนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ -มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

-บอร์ดความรู้นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ๕๐๐ บาท 

จ านวน ๑๐  อัน 

๒.๒ จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษานักเรียน 

จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับ

อาเซียนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

-อุปกรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน 

-ฟิวเจอร์บอร์ด 

-กระดาษกาวแลกซีน  

- ดอกไม้แต่งบอร์ด 

  

 

 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
- สต๊ิกเกอร์ใส   

- เคร่ืองปร้ินเตอร์และหมึกเติม 

- เติมน้ ายาแอร์ 

 ๒.๓  จัดหาหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๘,๐๐๐  

๑๘,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
๗.๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนที่มีความพร้อมส าหรับนักเรียน ครู 
บุคลากรทางศึกษา  รอมทั้งประชาชนในชุมชนรอบๆ 
โรงเรียน 
๗.๓ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความ
พร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
๗.๔ นักเรียนตระนักและเห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังโรคระบาดต่างๆ 

การสอบถาม 
 
-การอภิปราย 
 
 
 
-ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน 
 
-ประเมินผลงาน 

๑. แบบสอบถาม 
 
๒. ใบงาน/ชิ้นงาน 
 
 
 
๓. แบบประเมิน 
 
๔. แบบรายงานการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน 

 

๑๑๒ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ โรงเรียนมีการพัฒนาด าเนินงานโครงการอาเซียนศึกษา 
    ๘.๒ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประชาชนในชุมชนรอบ ๆ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องศาสนา ผู้น าประเทศ เศรษฐกิจ การกล่าวค าทักทายเป็นต้น 
    ๘.๓ ครูและนักเรียนในโรงเรียนเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังโรคระบาดต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 



 

โครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑    การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ยังคงอัญเชิญ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็น
ธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วน
หน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ภาระการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยท าให้การด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยได้น าเอาสิ่งอ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันแม้กระทั่งสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆล้วนอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตูผล
ข้างต้น ท าให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมาน้ันถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่
รู้ตัวคือการด ารงชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยท าให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการด ารงชีวิตตามมา  ฉะน้ันสิ่งที่
จะสามารถแก้ปัญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดนเฉพาะรายจ่ายในครอบครัว
ให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
              ดังน้ันโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นโครงการหน่ึงที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงและฝึก
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพแบบยั่งยืนได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบวนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพระหว่างเรียน 
๓. เป้าหมาย  
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            ๓.๑.๑  บุคลากรในโรงเรียน  ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
            ๓.๑.๒  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกทักษะอาชีพระหว่างเรียน 

๑๑๔ 



 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ บุคลากรในโรงเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง และน าหลักการไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ได้ 
          ๓.๒.๓ นักเรียนในโรงเรียนรู้จักน าหลักการใช้ชีวิตที่พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และ
สามารถท าอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหน่ึงได้ 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ข้ันวางแผน (Plan) 
๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง 

 และคณะ   

๒ ข้ันตอนการด าเนินงาน (Do) 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ธนาคารหมู่บ้าน การท าไร่นา
สวนผสม 
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
-กิจกรรมปลูกสมุนไพรในท้องถิ่น 
-กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากพืชสมุนไพร 
-กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
-กิจกรรมท าไข่เค็ม 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

๓ 
 
 

ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
สรุปภาคเรียนละ  

๑ คร้ัง 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

 

๑๑๕ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    ๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ศึกษากระบวนการพัฒนาตาม    
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.๒  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
    ๕.๓ มีผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อประหยัดงบประมาณ 
    ๕.๔  นักเรียนทุกคน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
    ๕.๕  นักเรียนทุกคนมีทักษะอาชีพระหว่างเรียน 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี     

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
อุปกรณ์  การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๑,๕๐๐ 
บาท  จ านวน  ๒ ชุด (ไวนิล) 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ธนาคารหมู่บ้าน การท าไร่นาสวนผสม 
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
-กิจกรรมปลูกสมุนไพรในท้องถิ่น 
-กิจกรรมท าไข่เค็ม 
-กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
-กิจกรรมท าสร้างอาชีพอื่น ๆ 
 

  

 

 

๓,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 

    

๑๑๖ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๙,๐๐๐  

๙๐๐๐ 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคน ศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคน น าหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๗.๓ มีผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
เพื่อประหยัดงบประมาณ 
๗.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้
ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
๗.๕  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะอาชีพระหว่างเรียน 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    ๘.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ศึกษากระบวนการพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น าหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๘.๓  มีผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อประหยัดงบประมาณ 

๑๑๗ 



 

   ๘.๔  นักเรียนทุกคน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
   ๘.๕  นักเรียนทุกคนมีทักษะอาชีพระหว่างเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑   มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
**************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล          

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจุดมุ่งหมายให้
โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ให้โรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันประกอบไปด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งน าโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ดังน้ันโรงเรียนจึงได้จัดท า “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน”  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๒ เชิงปริมาณ  
          ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
          ๓.๑.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษา RT,NT และ O-NET สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑๑๙ 



 

  ๓.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
          ๓.๒.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษา RT,NT และ O-NET สูงขึ้น 
 ๓.๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๓.๒.๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓.๒.๕ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน 
๔. วิธีด าเนินการ  

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

นางสาวศิรกรานต์ 
อ่อนจีระ และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
         - กิจกรรมการแข่งขันTS-TECH 
         - กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ๒.๒ กิจกรรมสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒.๓ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ 
         - RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
         - NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
         - O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
           วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
           ภาษาอังกฤษ 
         - O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
           วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
           ภาษาอังกฤษ 
         - ข้อสอบมาตรฐานกลางระดับ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – 

กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑๒๐ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   ๒.๔ กิจกรรมวันส าคัญ 
         - วันคริสต์มาส 
         - วันวิทยาศาสตร์ 
         - วันธรรมศึกษา 
         - วันสิ่งแวดล้อม 
         - วันดนตรีไทย 
         - วันปิดภาคเรียน 
   ๒.๕ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์       

 ๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๕.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 

๑๒๑ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๑๙,๘๘๐ บาท (หน่ึงแสนหน่ึง
หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ๒.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๓ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ การด าเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา 
   ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
         - กิจกรรมการแข่งขันTS-TECH 
           ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ x ๘ กลุ่มสาระ 
   ๒.๒ - กิจกรรมสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒.๓ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ 
         - RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
         - NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
         - O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
           ภาษาไทย 
           คณิตศาสตร์     
           วิทยาศาสตร์   
           ภาษาอังกฤษ 
         - O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
           ภาษาไทย  
           คณิตศาสตร์   
           วิทยาศาสตร์   
           ภาษาอังกฤษ 
         - ข้อสอบมาตรฐานกลางระดับ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

๓,๓๐๐ 
๒,๘๐๐ 

๑๐,๕๖๐ 
 
 
 
 

๖,๗๒๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 

๑๒๒ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   ๒กิจกรรมวันส าคัญ 
         - วันคริสมาสต์ 
         - วันวิทยาศาสตร์ 
         - วันธรรมศึกษา 
         - วันสิ่งแวดล้อม 
         - วันดนตรีไทย 
         - วันปิดภาคเรียน 
    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
10,000 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

  

๑,๐๐๐ 
 
  

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๒๕,๐๐๐ ๙๔,๘๘๐  

๑๑๙,๘๘๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

การทดสอบ 
การสอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

๑๒๓ 



 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์                 
๗.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๗.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๗.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
    ๘.๒ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา RT,NT และ O-NET สูงขึ้น 
    ๘.๓ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    ๘.๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๘.๕ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชิ้นงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๘.๖ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
   ๘.๗  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔ 



 

โครงการ   การประกันคุณภาพภายใน 
แผนงานงบประมาณ  บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๖   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑  มฐ.๒  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล          

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
ระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุม ชนและสังคม
เชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้อง
มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ  ฉะน้ันโรงเรียน
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง
และเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

๒.๒ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ  
          ๓.๑.๑  สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับดี 

๓.๑.๒  สถานศึกษามีคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับดี   
   
 

๑๒๕ 



 

  ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑  สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๓.๒.๒  สถานศึกษามีคุณภาพและมีการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

นางสาวศิรกรานต์ 
อ่อนจีระและคณะครู 
ทุกท่าน 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ๒.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๓ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ การด าเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ -

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
          ๕.๑ สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับดี 

๕.๒ สถานศึกษามีคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับดี  

๑๒๖ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท  (สี่พันแปดร้อยบาท)  
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ๒.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๓ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ การด าเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา 
- คลิปด าหนีบกระดาษเบอร์ ๑๐๘ ใหญ่(๕x๖๐) 
- หมึกเติมแท้ Epson จ านวน ๔ ขวด (๔x๓๒๐) 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว 

  

 
 
 
 
 

๓๐๐ 
๑,๒๘๐ 
๒,๒๒๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

  
๑,๐๐๐ 

 
 

 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๔,๘๐๐  

๔,๘๐๐ 
 
 

๑๒๗ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
    ๗.๑ สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และ
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติระดับดี 
    ๗.๒  สถานศึกษามีคุณภาพและมีผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาระดับดี   

สอบถาม 
สังเกต 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑ สถานศึกษามีคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพและยังได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘ 



 

โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ 
แผนงานงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ                                 

ในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑  มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน   นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระและคณะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล          

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรง
ในหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้สถานศึกษาในสังกัดและใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  ดังกล่าวน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท า 
“โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙” 
 
๒. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ด้านปริมาณ  
 ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับเอกสารจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ 
    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

๑๒๙ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

นางสาวศิรกรานต์ 
อ่อนจีระและคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีการติดตามในการเยี่ยมบ้านนักเรียน                         
(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ -

กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑๓๐ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้ตามหลักสูตรจากการจัดการเรียนการในสถานการณ์ COVID-๑๙ 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารวิชาการ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หน่ึงแสน
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
ค่าจัดท าสื่อเอกสารใบงาน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑=๑๖๔ x ๒๘ ชุด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒=๑๗๐ x ๒๘ ชุด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓=๑๖๕ x ๒๗ ชุด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔=๑๕๙ x ๑๗ ชุด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕=๑๖๐ x ๓๓ ชุด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖=๑๖๕ x ๒๒ ชุด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑=๑๖๘ x ๑๗ ชุด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒=๑๖๒ x ๒๒ ชุด 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓=๑๖๕ x ๒๘ ชุด 
ค่าติดตามในการเยี่ยมบ้านนักเรียน                         
(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 

  

 
 
 

๓๐,๓๖๐ 
 

๔,๕๙๒ 
๔,๗๖๐ 
๔,๔๕๕ 
๕,๘๘๓ 
๕,๒๘๐ 
๓,๖๓๐ 
๒,๘๕๖ 
๓,๕๖๔ 
๔,๖๒๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

  
 
 

 

๑๓๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๐๐,๐๐๐  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้ตามหลักสูตร
จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ 
COVID-๑๙ 

การทดสอบ 
การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปงบประมาณโครงการงานบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก 
๑ พัฒนางานบริหารงบประมาณและการควบคุมภายใน ๒,๐๐๐  
๒ เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ๔๔๕,๓๑๑  

รวม ๔๔๗,๓๑๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๔ 



 

โครงการ          พัฒนางานบริหารงบประมาณและการควบคุมภายใน 
แผนงานงบประมาณ       บริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๖                   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา              มฐ.๑  มฐ.๒ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ   
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ 

******************************************************************************************* 
๑.  หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้การ
สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบ
การปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียน   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๕ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  
๒๕๖๑  โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการ
ควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับต้ังแต่ระเบียบน้ีใช้บังคับและให้หน่วยรับตรวจรายงานความ
คืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก ๖๐ วัน 
พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่าง
อื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานคร้ังแรกให้กระท าภายใน ๒๔๐ วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุม
ภายในและเพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลาจึงได้จัดท า
โครงการน้ีขึ้น 
 

 

๑๓๕ 



 

๒.  วัตถุประสงค์ 

         ๒.๑  เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒.๒ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล หรือการทุจริต 
 ๒.๓ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส 
 ๒.๔ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 
๓.  เป้าหมาย 

     ๓.๑ เชิงปริมาณ 

           ๓.๑ มีการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

        ๓.๒ มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๕ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลร้อยละ ๑๐๐ 
        ๓.๓ มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผลได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๔ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) เน้นการบริหารที่มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการของฝ่ายและงานต่างๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนดและสร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 



 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

๒ ข้ันด าเนินงาน (Do) 
๒.๑ จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการ
โครงการ 

 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 
งานบริหารงบประมาณ 

 
๒.๒ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและตามแผนงาน /โครงการ 

นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 
นางสาวพนมพร  สวนบุญ 

๒.๓ บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี                 
และพัสดุให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 
นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม 

๒.๔ จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงิน                   
ทุกประเภท 

นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

๒.๕ จัดท าบัญชีเงินทุกประเภทและจัดท า
ทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน 

นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม 

๒.๖ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง 
นางพัชรี    พิมพิลา 

๒.๗ ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี กันยายน ๒๕๖๕ นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา 
๒.๘ ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

๒.๙ ก าหนดให้มีการประเมินแผนควบคุม
ภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผน
ควบคุมภายในปีงบประมาณถัดไป 

ตุลาคม ๒๕๖๕ หัวหน้างานทุกฝ่าย 

๒.๑๐ สรุปและรายงานผลต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

 

นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 
 

 
 

๑๓๗ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check)  

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

หัวหน้างานทุกฝ่าย ๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
หัวหน้างานทุกฝ่าย 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
    ๕.๒  ผลของการด าเนินงานทุกงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพย์สินการ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล หรือการทุจริต 
    ๕.๓ มีความน่าเชื่อถือของรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ทันเวลา และโปร่งใส 
    ๕.๔ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้
ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๑๓๘ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 

๒.๑ จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการโครงการ 

๒.๒ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

ตามแผนงาน /โครงการ 

๒.๓ บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี                 

และพัสดุให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

๒.๔ จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงินทุกประเภท 

๒.๕ จัดท าบัญชีเงินทุกประเภทและจัดท าทะเบียนคุม

เงินให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๖ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ 

๒.๗ ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

๒.๘ ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท า

แผนการควบคุมภายใน 

๒.๙ ก าหนดให้มีการประเมินแผนควบคุมภายในเพื่อ

ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนควบคุมภายใน

ปีงบประมาณถัดไป 

๒.๑๐ สรุปและรายงานผลต่อส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

  

 

 

๒,๐๐๐ 

 
 
 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๒,๐๐๐  

๒,๐๐๐ 

๑๓๙ 



 

๗. การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน             
การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการและ
มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๑. สอบถาม และสมัภาษณ์   
๒. แบบประเมินโครงการ  

๑. แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
๒. แบบประเมินโครงการ 
 

๗.๒  ผลของการด าเนินงานทุกงาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง     
การดูแล รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือ            
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล หรือการทุจริต 
 

๑. สอบถาม และสมัภาษณ์   
๒. แบบประเมินโครงการ  
 

๑. แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
๒. แบบประเมินโครงการ 
 

๗.๓ มีความน่าเชื่อถือของรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน 
ทันเวลา และโปร่งใส 

๑. สอบถาม และสมัภาษณ์   
๒. แบบประเมินโครงการ  

๑. แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
๒. แบบประเมินโครงการ 

๗.๔ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด 
 

๑. สอบถาม และสมัภาษณ์   
๒. แบบประเมินโครงการ  
 

๑. รายงานหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ 
ปค.๑)  
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓)  
๓. รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)  
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน                                  
(แบบติดตาม ปค.๕) 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๘.๒ มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๕ อย่างมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 

๑๔๐ 



 

 ๘.๓ มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ อย่างมีประสิทธภิาพและประเมินผล 
 ๘.๔ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๑ 



 

โครงการ     เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
แผนงานงบประมาณ       บริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๔    ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษา          มฐ.๑ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

*****************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๑๐ วรรค ๑  บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเศษ อีกทั้ง
นโยบายของรัฐข้อ ๓.๑.๔  ระบุว่า  “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี  ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย” และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้ข่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพน้ีขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ
เคร่ืองแบบนักเรียนครบทุกคน 
     ๒.๓ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเน่ืองจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน  
 
 
 
 

๑๔๒ 



 

๓. เป้าหมาย   
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑.๒ นักเรียนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑.๓ นักเรียนได้รับเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา คนละ ๑ คร้ัง ร้อยละ  ๑๐๐  
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ได้รับการศึกษาและการจัดการเรียน 
การสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน  ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 

ข้ันเตรียมการ (Plan)   
นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 

๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒ ข้ันด าเนินงาน(DO)   
งานบริหารวิชาการ ๒.๑ การจัดเรียนการสอน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ -

กันยายน ๒๕๖๕ 
๒.๒ หนังสือเรียน 
      ๒.๒.๑ ส ารวจหนังสือจ่ายหนังสือเรียน
ฟรี ๘ กลุ่มสาระที่ขาด ช ารุด จากปีที่แล้ว
และต้องการเพิ่มเติม 
      ๒.๒.๒ ส ารวจหนังสือใหม่ที่จัดให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
      ๒.๒.๓ สั่งซื้อหนังสือกับส านักพิมพ์ 
๘ กลุ่มสาระและรับหนังสือมอบให้นักเรียน 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ 

ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล-
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.๓ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
      ๒.๓.๑ ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดจากหนังสือ
รับและสมุดบัญชีธนาคาร 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
และ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

งานบริหารงบประมาณ 
ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล-

มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๔๓ 



 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
      ๒.๓.๒ ส ารวจความต้องการอุปกรณ์
การเรียนและจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน
อุปกรณ์การเรียน 
     ๒.๓.๓ ครูประจ าชั้นด าเนินการแจก
อุปกรณ์การเรียน 

 ๒.๔ จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
      ๒.๔.๑ ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดจากหนังสือ
รับและสมุดบัญชีธนาคาร 
      ๒.๔.๒ ครูประจ าชั้นด าเนินการ
จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ติดตาม
ใบเสร็จจากผู้ปกครอง/นักเรียนและ
รวบรวมใบเสร็จส่งฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

งานบริหารงบประมาณ 
ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล-

มัธยมศึกษาตอนต้น 

3 ข้ันติดตามประเมินผล(Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
3.2 ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
3.3 จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
3.4 รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

4 ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ๕.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
     ๕.๒ นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการเรียนเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์การเรียนและ
เคร่ืองแบบนักเรียนครบทุกคน 

๑๔๔ 



 

     ๔.๓ ผู้ปกครองนักเรียนทุกครอบครัวได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เน่ืองจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน  
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารงบประมาณ งบค่าหนังสือเรียน จ านวน  ๒๑๓,๔๒๑  บาท           
ค่าเคร่ืองแบบ  จ านวน  ๑๑๔,๙๕๐   บาท   ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  ๑๑๖,๙๔๐  บาท   รวมทั้งสิ้น 
๔๔๕,๓๑๑  บาท (หน่ึงล้านสามแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ดังน้ี 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ(DO) 
๑.๑ หนังสือเรียน 
๑.๒จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
๑.๓ จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

   
๑๘๕,๓๒๓ 
๑๓๓,๐๖๐ 
๑๑๖,๙๔๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล(Check) 
๓.๑ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการโครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการโครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๔๔๕,๓๑๑  

๔๔๕,๓๑๑ 
 

๑๔๕ 



 

๗. การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียน ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

๑. สอบถาม,สัมภาษณ์   
๒. สังเกต  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

๗.๒ นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเน่ืองจากได้รับ
การสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ
เคร่ืองแบบนักเรียนครบทุกคน 

๑. สอบถาม,สัมภาษณ์   
๒. สังเกต  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

๗.๓ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่า
ครองชีพเน่ืองจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน  

๑. สอบถาม,สัมภาษณ์   
๒. สังเกต  
 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียน ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
    ๘.๒ นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเคร่ืองแบบ
นักเรียนครบทุกคน 
   ๘.๓ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเน่ืองจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปงบประมาณโครงการงานบริหารบุคคล 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก 
๑ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ๓๐,๐๐๐  
๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๘ 



 

โครงการ   พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
แผนงานงบประมาณ  บริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๒ มฐ.๓   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวสุกัญญา   ศรีบุญเลี้ยง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

*****************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล            

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังน้ันการจัด
การศึกษาต้องมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ  
ประเทศชาติ และสามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เจริญก้าวหน้าตามธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง ผู้ที่มี  
บทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นส าคัญในการสร้างโรงเรียนคุณภาพที่สุด คือ ครูซึ่งครูต้องเป็น “ผู้ จัดการ 
เรียนรู้” และล าดับต่อมาเป็นบุคคลที่ต้องมีวุฒิภาวะความเป็น “ครู” ทั้งวิถีชีวิตและจิตใจ รวมทั้งเป็นบุคคล แห่ง
การเรียนรู้ครูจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ ตนเองสอน และมีเทคนิค 
กระบวนการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนสู่  
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ส าเร็จ ทั้งน้ีแนวทางในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ
ดังกล่าวน้ัน มีหลายแนวทาง เช่น การอบรม สัมมนา ประชุม การศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการ
วิเคราะห์วิจัยงาน เป็นต้น  

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) เล็งเห็นความส าคัญ ที่จะท าให้บุคลากรในได้รับการ
พัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถ  น าไปใช้ในการเรียนการ
สอน ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ขึ้น เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
๒. วัตถุประสงค์  
   ๒.๑  เพื่อให้ครูมีความรู้และน าความรู้มาขยายผลแก่เพื่อนครู 
   ๒.๒  เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๒.๓  เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
   ๒.๔  เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยาการ 
   ๒.๕  เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑๔๙ 



 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ ตนเอง
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
           ๓.๒.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง 

๓.๒.๒ ครูทุกคนสามารถขยายผล ความรู้จากการอบรมแก่เพื่อนครูในที่ประชุมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
๔. วิธีด าเนินการ  

 
 
 
 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

  ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
  ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
  ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 
นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ โรงเรียนจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู 
   ๒.๒ อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
   ๒.๓ ส่งครูเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ 
   ๒.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔- 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑๕๐ 



 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๕.๑  ร้อยละ ๘๕ ครูมีความรู้และน าความรู้มาขยายผลแก่เพื่อนครู 
   ๕.๒  ร้อยละ ๘๕ ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๕.๓  ร้อยละ ๘๕ ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
   ๕.๔  ร้อยละ ๘๕ ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 
   ๕.๕  ร้อยละ ๘๕ ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
    
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงาน บริหารบุคลากร งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาท
ถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังน้ี         
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
ค่าวิทยากร  
๒.๑ โรงเรียนจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู 
ค่าลงทะเบียนพัฒนาครู 
๒.๒ อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง 
๒.๓ ส่งครูเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ 
๒.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 
 

 

 

 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒๗,๐๐๐ 

 

 
 
 

 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑๕๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๓๐,๐๐๐  

๓๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๘๕ ครูมีความรู้และน าความรู้มาขยายผลแก่
เพื่อนครู 
๗.๒ ร้อยละ ๘๕ ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ 
ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๗.๓ ร้อยละ ๘๕ ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ
สามารถน าความรู้มาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
๗.๔ ร้อยละ ๘๕ ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร 
๗.๕ ร้อยละ ๘๕  ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 

๑๕๒ 



 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๘.๑ ครูมีความรู้และน าความรู้มาขยายผลแก่เพื่อนครู 
   ๘.๒ ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๘.๓ ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและสามารถน าความรู้มาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
   ๘.๔ ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 
   ๘.๕ ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๓ 



 

โครงการ                            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา 
              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานงบประมาณ  บริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๒ มฐ.๓  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ                         นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา  
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการด าเนินการ          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

….………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ยังคงอัญเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและ
ยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสม
ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยท าให้การด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยได้น าเอาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น 
ด้วยเหตุผลข้างต้น ท าให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมาน้ันถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่
ตามมา โดยไม่ รู้ตัวคือการด ารงชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยท าให้คนในสั งคมไทยเร่ือง การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้คือ การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๓  ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มีจุดมุ่งหมายให้
โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ให้โรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญมีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ดังน้ันโรงเรียนจึงต้ังโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”    ขึ้นเพื่อศึกษาดูงานและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
๒. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑ เพื่อส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ๒.๑ เพื่อส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักทางคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๕๔ 



 

     ๒.๓ เพื่อส่งเสริมใหข้้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๔ เพื่อส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนการสอน 
๓.เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก  และ
เห็นคุณค่า น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

 
 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

  ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
  ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
  ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 
นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
 ๒.๑ ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดชลบุรี 

 
เมษายน ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
 

๑๕๕ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ๕.๑ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ๕.๒ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักทางคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ๕.๓ ร้อยละ ๘๕  ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.๔ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารงานบุคลากร งบอุดหนุนรายหัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท รายได้
สถานศึกษา  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
การใช้งบประมาณ  ดังน้ี   
       

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดชลบุรี 
- ค่ารถ คันละ  ๒,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ คัน  ๒ วัน  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๓๕  บาท/คน จ านวน ๒ คร้ัง 
X  ๑๗  คน 
- ค่าอาหาร มื้อละ ๑๕๐ บาท/คน   
จ านวน ๒ วัน ๔ มื้อ X  ๑๗  คน 
- ค่าที่พักคู่  จ านวน ๘ ห้อง ห้องละ  ๙๐๐ บาท 
-  ค่ากระดาษจัดท าเล่มบันทึกความรู้จาก 
   การเข้าชม โครงการพระราชด าริ    
   รีมละ ๒๐๕ บาท จ านวน ๒ รีม 
 

 

 
 
๑๑,๒๐๐ 

๑,๑๙๐ 
 

๑๐,๒๐๐ 
 

    ๗,๒๐๐ 
 

      ๒๑๐ 

  

๑๕๖ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check)  

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

  ๓๐,๐๐๐  
๓๐,๐๐๐ 

 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๒ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๓ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๔ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการการเรียนการสอน 

- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 

๑๕๗ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๘.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักทางคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๘.๓ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๘.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

สรุปงบประมาณโครงการงานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก 
๑ โรงเรียนวิถีพุทธ  ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๒ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑๒,๐๐๐  
๓ กีฬาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด ๑๐,๐๐๐  
๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน ๘,๔๔๐  
๕ โรงเรียนสุจริต ๑,๐๐๐  
๖ โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๒,๕๐๐  
๗ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๑๓,๐๐๐  
๘ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ๓๗,๐๐๐  
๙ สาธารณูปโภคในโรงเรียน ๑๗๐,๐๐๐  

๑๐ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๗๗,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
๑๑ เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ๘๐,๖๕๐    
๑๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗๘,๕๕๐    
๑๓ อาหารกลางวัน  ๑,๐๑๒,๒๐๐ 
๑๔ ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑,๐๐๐  

รวม ๖๙๖,๑๔๐ ๑,๓๕๒,๒๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๒,๐๔๘,๓๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐ 



 

โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ  
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑  มฐ.๒ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางพัชรี    พิมพิลา    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

*****************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล           

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๕ มีจุดมุ่งหมาย
ให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  ให้โรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นสิ่ง
ส าคัญมากส าหรับนักเรียน  เป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีระบบ รู้จักใช้สิทธิ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การพัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมภายใน
โรงเรียน เป็นการปลูกฝังขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่คน
อื่นได้ 

ดังน้ัน  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
     ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
     ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ เพื่อส่วนรวม   
     ๒.๕  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้หลักศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยร้อยละ ๙๒ 
    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้หลักศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑๖๑ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

 

 
นางพัชรี   พิมพิลา 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑ กิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธ 
   ๒.๒ กิจกรรมตักบาตรความดี (ทุกวันส าคัญทาง
ศาสนา) 
   ๒.๓ กิจกรรมท าบุญวันพระ 
   ๒.๔ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี
ไทย 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ทุกวันส าคัญทาง

ศาสนา 
ทุกวันพระ 

วันส าคัญต่างๆ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
สรุปภาคเรียนละ๑

คร้ัง 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
    ๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวท ี
     ๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ เพื่อสว่นรวม 
 
 

๑๖๒ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบ อุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท    
      ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก ๔๐,๐๐๐  บาท 
      รวมเป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารนักเรียน และค่ายานพาหนะ 
  ๒.๑ กิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธ 
ค่าด าเนินกิจกรรมวันส าคัญ 
  ๒.๒ กิจกรรมตักบาตรความดี 
  ๒.๓ กิจกรรมท าบุญวันพระ 
  ๒.๔ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
วันมาฆบูชา ,วันวิสาขบูชา ,วันอาสาฬหบูชา ,วัน
เข้าพรรษา ,วันออกพรรษา,วันลอยกระทง  ฯลฯ 

 

 
๔๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
  

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

 ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๔๕,๐๐๐ 

 

๑๖๓ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
๗.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๗.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวท ี
๗.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเมตตากรุณา  
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสยีสละ เพื่อส่วนรวม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ   
    ๘.๒ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๘.๓ นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
    ๘.๔ นักเรียนมีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ เพื่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๔ 



 

โครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด        
                                          ความสามารถในการแข่งขัน 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๑ มฐ. ๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  นางสาวอรญา  โต้ตอบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ****************************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษา  ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรา ๒๒  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่ง
ที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปโดยแยกจากกันไม่ได้ การพัฒนาเยาวชน นอกจากด้านการศึกษาเป็นหลักแล้วยัง
จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการให้ครบทุกด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีสุข และ
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนได้จัดในรูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยความ
ร่วมมือของกระทรวง-ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ 
๑๐ องค์ประกอบ คือ     

๑.นโยบายโรงเรียน 
๒.การบริหารจัดการในโรงเรียน   
๓. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
๔. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่เอื้อต่อสุขภาพ 
๕. การบริการอนามัยโรงเรียน   
๖. สุขศึกษาในโรงเรียน   
๗. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย   
๘. การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
๙. การให้ค าปรึกษา และสนับสนุนทางสังคม   
๑๐. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน    
การจัดกิจกรรมและด าเนินการในแต่ละองค์ประกอบมีครูผู้รับผิดชอบด าเนินการตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนนับเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพให้ดีให้แก่เด็ก ครอบครัว บุคลากรของโรงเรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเติมเต็มให้กับนักเรียนเหล่าน้ีให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การด าเนินการจัด
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โรงเรียนจึงได้จัดท า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น 

๑๖๕ 



 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีบทบาท

ร่วมกัน 
๒.๓ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๒.๔ นักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลตามควรแก่กรณี  
๒.๕ นักเรียนได้รับการดูแลทุกขั้นตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๖ นักเรียนมีความรู้เร่ืองกฎจราจรเพื่อน าไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ๓.๑.๒  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ได้รับการตรวจสุขภาพและแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบ 
       ๓.๑.๓  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
       ๓.๑.๔  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลและรับการ
รักษาตามกรณี 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
        นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ มีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
๔. วิธีด าเนินการ 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

     ๑.๑  ขออนุมัติโครงการ 
     ๑.๒  ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
     ๑.๓  ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
นางสาวอรญา โต้ตอบ  

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดท ามาตรฐานห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา 
   ๒.๑.๑  ชุดเคร่ืองนอนห้องพยาบาล 
   ๒.๑.๒  ชุดอุปกรณ์ท าแผลและป้องกันการ 
ติดเชื้อ 
   ๒.๑.๓  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องพยาบาล 
   ๒.๑.๔  อุปกรณ์ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

นางสาวอรญา โต้ตอบ และคณะ 
จนท.โรงพยาบาล/สาธารณสุข 

 
จนท.โรงพยาบาล/สาธารณสุข 
ครูอนามัยโรงเรียน และคุณครู 

๑๖๖ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   ๒.๑.๕  เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
   ๒.๑.๖  ชุดการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน บุคลากรใน
โรงเรียน และการเฝ้าระวัง 
   ๒.๒.๑ การตรวจสุขภาพตนเองของนักเรียน 
   ๒.๒.๒ การตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
   ๒.๒.๓ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ 
   ๒.๒.๔ การปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เมื่อมีกิจกรรม
ต่างๆ 
   ๒.๒.๕ การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 
   ๒.๒.๖ การตรวจช่องปากและฟัน 
   ๒.๒.๗ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
   ๒.๒.๘ การจัดบริการอาหารกลางวัน 
   ๒.๒.๙ การจัดอาหารเสริมนม 
   ๒.๒.๑๐ การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต
ของนักเรียน 
   ๒.๒.๑๑ การทดสอบการได้ยินและความ
ผิดปกติทางสายตา 
   ๒.๒.๑๒ การแก้ไขนักเรียนที่มีภาวการณ์เจริญ 
เติบโตผิดปกติ 
  ๒.๒.๑๓ การก าจัดเหา 
  ๒.๒.๑๔ การตรวจหาสารปนเปื้อนจากอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียน 
  ๒.๒.๑๕ การให้ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ 
เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ 
  ๒.๒.๑๖ กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 
  ๒.๒.๑๗ การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
๒.๒.๑๘ การแข่งขันกีฬาภายใน / นอก
สถานศึกษา 
  ๒.๒.๑๙ การจัดต้ังชุมนุมกีฬา 
  ๒.๒.๒๐ กิจกรรม Cleaning Day ประจ าวัน 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ปีละ ๑ คร้ัง 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เดือนละ ๑ คร้ัง 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 
 
ทุกวันอังคาร 
ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
ตลอดปีการศึกษา 
 
สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง 
ทุกวัน 

เวรประจ าวัน 
ครูอนามัยโรงเรียนและคุณครูที่
ได้รับมอบหมาย 
ครูสุขศึกษา พลศึกษา 
จนท.โรงพยาบาล/สาธารณสุข 
ครูประจ าชั้น 
ครูศิรินภาวรรณ ทุมค า/อย.น้อย 
ครูนงนุช  ไทยสงคราม 
ครู พลศึกษาและคณะ 
 
จนท.โรงพยาบาล/สาธารณสุข 
 
ครู พลศึกษาและคณะ 
ครูประจ าชั้น 
อย.น้อย 
ครูนงนุช  ไทยสงครามและคณะ 
ครูพลศึกษาและคณะ 
 
ครูพลศึกษาและคณะ 
 
ครูพลศึกษาและคณะ 
 
ครูอนามัย/จนท.รพ.สต./อสม. 
คณะครู 
 
ครูอรญา  โต้ตอบ 
 
ครูพลศึกษาและคณะ 
ครูพลศึกษาและคณะ 
ครูพลศึกษาและคณะ 
 
ครูพลศึกษาและคณะ 
คณะครู 

๑๖๗ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  ๒.๒.๒๑ กิจกรรมก าจัดยุงลายและรณรงค์ต้าน
ภัยไข้เลือดออก 
  ๒.๒.๒๒ รณรงค์ผนึกก าลังเยาวชนต้านภัยยา  
เสพติด 
  ๒.๒.๒๓ เรียนรู้กฎจราจร /สวมหมวกกันน็อค 
และการป้องกันอุบัติเหตุ 

ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
 
ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

ครูอนามัย/จนท.รพ.สต./อสม. 
 
จนท.สภ.นครหลวง 
 
จนท.สภ.นครหลวง 

๒.๓  การจัดท าเอกสาร แบบบันทึก ตามโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ตามก าหนดการ รร. 
ตลอดปี 

คณะครู 

๓ 
 
 

ข้ันติดตามการประเมินผล (Check) 
๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวอรญา โต้ตอบ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑  วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหา 
๔.๓  บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวอรญา โต้ตอบ 

 
๕.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๕.๑  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)         
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 ๕.๒  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีน้ าหนัก ส่วนสูง     
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕.๓  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้รับการตรวจสุขภาพ
และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 
 ๕.๔  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ที่เจ็บป่วยได้รับการ
ดูแลและรับการรักษาตามกรณี 
 
 
 

๑๖๘ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  (หน่ึงหมื่นสอง
พันบาท) โดยมีรายละเอียดการใช้ งบประมาณ ดังน้ี 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ จัดท ามาตรฐานห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา 
       ๒.๑.๑ ชุดเคร่ืองนอนพยาบาล 
       ๒.๑.๒ ชุดอุปกรณ์ท าแผลและป้องกันการติดเชื้อ 
       ๒.๑.๓ อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องพยาบาล 
       ๒.๑.๔ อุปกรณ์ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
       ๒.๑.๕ เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
       ๒.๑.๖ ชุดการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน 
และการเฝ้าระวัง 
       ๒.๒.๑ การตรวจสุขภาพตนเองของนักเรียน 
       ๒.๒.๒ การตรวจสุขภาพตนเองประจ าปีของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
       ๒.๒.๓ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ 
       ๒.๒.๔ การปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เมื่อมีกิจกรรม
ต่าง ๆ 
       ๒.๒.๕ การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 
       ๒.๒.๖ การตรวจช่องปากและฟัน 
       ๒.๒.๗ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
       ๒.๒.๘ การจัดบริการอาหารกลางวัน 
       ๒.๒.๙ การจัดอาหารเสริมนม 
       ๒.๒.๑๐ การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตของ
นักเรียน 

  

 
๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 

๑๖๙ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
       ๒.๒.๑๑ การทดสอบการได้ยิน และความผิดปกติ
ทางสายตา 
       ๒.๒.๑๒ การแก้ไขนักเรียนที่มีภาวการณ์
เจริญเติบโตผิดปกติ 
       ๒.๒.๑๓ การก าจัดเหา 
       ๒.๒.๑๔ การตรวจหาสารปนเปื้อนจากอาหารที่
จ าหน่ายในโรงเรียน 
       ๒.๒.๑๕ การให้ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ เสียง
ตามสาย ป้ายนิเทศ 
       ๒.๒.๑๖ กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 
       ๒.๒.๑๗ การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
       ๒.๒.๑๘ การแข่งขันกีฬาภายใน/นอกสถานศึกษา 
       ๒.๒.๑๙ การจัดต้ังชุมนุมกีฬา 
       ๒.๒.๒๐ กิจกรรม Cleaning Day ประจ าวัน 
       ๒.๒.๒๑ กิจกรรมก าจัดยุงลายและรณรงค์ต้านภัย
ไข้เลือดออก 
        ๒.๒.๒๒ รณรงค์ผนึกก าลังเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 
        ๒.๒.๒๓ เรียนรู้กฎจราจร /สวมหมวกกันน็อค 
และการป้องกันอุบัติเหตุ 
๒.๓  การจัดท าเอกสาร แบบบันทึก ตามโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

  

 
๒,๐๐๐ 

 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

    

๑๗๐ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๒,๐๐๐  

๑๒,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๗.๓ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 

ตรวจสอบ แบบบันทึก  สร.๓ 
แบบบันทึก  อร.๑๔ 

๗.๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแล
และรับการรักษาตามกรณี 

ตรวจสอบ แบบบันทึกการใช้ห้อง
พยาบาล 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
    ๘.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีน้ าหนัก ส่วนสูง    ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
    ๘.๓ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ได้รับการตรวจสุขภาพและ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ 
    ๘.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลและรับการรักษาตามกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๑ 



 

โครงการ   กีฬาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด 
แผนงานงบประมาณ               บริหารทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  นายกรกฎ พักเรือนดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ 

********************************************************************************************  
๑.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการจัด
การศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม การแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความสามัคคี เสียสละมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด มี
สุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมของเด็กให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภอ อีกทั้งเป็น
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท า
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้เด็กแสดงออกทักษะทางกีฬา 
     ๒.๒ เพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง 
     ๒.๓ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
     ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
     ๒.๕ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ พลานามัยร่างกาย เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก มี
คุณธรรม รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย 
 
๓. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ทุกคนได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาและ
ได้แสดงออกในความสามารถทางด้านกีฬา 
   
 

๑๗๒ 



 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางกีฬาเพื่อ

เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 
 

๔.  วิธีด าเนินการ 
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นายกรกฎ พักเรือนดี 

และคณะ 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
๒.๒  แข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
๒.๓  ปรับปรุงสนามกีฬา 

 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

  ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น(ปัญหา)หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ร้อยละ ๙๕ ได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาและได้แสดงออกใน
ความสามารถทางด้านกีฬา 

๕.๒ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง  
 มีการพัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬา 
 
 

๑๗๓ 



 

๖.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบอุดหนุนรายหัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
       - ค่าด าเนินการจัดการแข่งขัน 
       -ค่าตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิด 
       -ค่าเคร่ืองเสียง 
       -ค่าวัสดุและของรางวัล 

  

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๗๔ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ร้อยละ ๙๕ 
 ได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา และได้แสดงออกใน
ความสามารถทางกีฬา 
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ร้อยละ ๙๕  มี
สุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬา 

สังเกต 
 
 
สังเกต 

แบบสังเกต 
 
 
แบบสังเกต 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา และได้แสดงออกในความสามารถ
ทางด้านกีฬา 
     ๘.๒  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ มีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๕ 



 

โครงการ   เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ข้อ  ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ , มฐ. ๓  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางพัชรี    พิมพิลา   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

*****************************************************************************  
๑. หลักการและเหตุผล           

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
เพื่อให้ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีสิทธิ มีช่องทางในการ เข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมทุก
ระดับ ต้ังแต่การร่วมรับรู้ข้อมูลการร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจ การร่วม ตรวจสอบ โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ ตามหลักการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเสริม ความเป็นประชาธิปไตย การใช้ธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ 
และความพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย โดย  การประสานความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ โดยการสร้าง ความตระหนักและความส านึกในคุณค่าตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้ สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ของ
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนด้วย
ความตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนด 
แนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียน ได้น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม รวมทั้ง หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้  อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าว สู่ความเป็นสากลและ
เตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย  การด าเนินงานสภานักเรียน
เปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็น ผู้ให้ ผู้รับ ผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และ เป็นประโยชน์ในการปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครู ได้เป็นอย่าง
มากอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริม ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ ดังน้ัน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จะต้องขับเคลื่อน กิจกรรมสภานักเรียนสู่
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๗๖ 



 

ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ ) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง  จึงได้จัดการด าเนินการโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน  ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพื่อส่งเสริมการมีภาวะผู้น าและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ 
     ๒.๒  เพื่อปลูกฝังการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน 
     ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียนและมีความเป็นพลโลก 
     ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
     ๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       ๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๕  มภีาวะผู้น าและได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙  ประการ 
       ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับการปลูกฝังการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
        ๓.๑.๔  นักเรียนร้อยละ ๙๕ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรียน  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          องค์กรสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ได้รับการปลูกฝังความรู้ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมีภาวะผู้น าและได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเข้าใจใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน 
 

๔. วธิีด าเนินการ  
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

นางพัชรี   พิมพิลา 
และคณะ 

๑๗๗ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 

ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและสภานักเรียน 
๏ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังสภา
นักเรียน 
๏ กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนกับ
ประชาธิปไตย 
๏ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถี
ประชาธิปไตย คาราวธรรม  สามัคคีธรรม   
ปัญญาธรรม 
๏ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๙ ประการ 
๏ กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ๔ ประการ 
๏ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
๏ กิจกรรมบูรณาการสภานักเรียนกับการจัดการ
เรียนรู้ 
๏ กิจกรรมส่งเสริม/อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
สรุปภาคเรียนละ

๑ คร้ัง 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

 

๑๗๘ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีภาวะความเป็นผู้น าและได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙   
ประการ     
    ๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง     
    ๕.๓ องค์กรสภานักเรียนร้อยละ ๙๕   มีความเขม้แข็งและมีความเป็นพลโลก  
    ๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
    ๕.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕   มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน  ๘,๔๔๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบ  
บาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
อุปกรณ์  การด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน-
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
สภานักเรียน ดังนี้ 
๏ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังสภานักเรียน 
๏ กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนกับ
ประชาธิปไตย 
๏ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย  
คาราวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม 
๏ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๙ ประการ 
๏ กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ๔ ประการ 
๏ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก และการเข้าสู่

    8,440 

๑๗๘ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
ประชาคมอาเซียน 
๏ กิจกรรมบูรณาการสภานักเรียนกับการจัดการ
เรียนรู้ 
๏ กิจกรรมส่งเสริม/อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๘,๔๔๐  

๘,๔๔๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละของนักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น า
และได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๙ ประการ 
๗.๓ ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๓  องค์กรสภานักเรียนมีความเข้มแข็งและ                      
มีความเป็นพลโลก 
 

-การสังเกตการปฏิบัติงาน 
-บันทึกรายงานการปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
-รายงานงานผลการ
ด าเนินงาน 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๑๘๐ 



 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๔ ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๕ ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๘.๑ นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ 
   ๘.๒ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๘.๓ องค์กรสภานักเรียนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นพลโลก 
   ๘.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น
ประมุข 
   ๘.๕ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๘๑ 



 

โครงการ   โรงเรียนสุจริต 
แผนงานงบประมาณ               งานบริหารทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  นายกรกฎ พักเรือนดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ 

********************************************************************************************  
๑.หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ      
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ได้ด าเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์       
ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย   ซึ่งสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยการด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต ทั้ง ๓ ด้าน  ๑)ด้านการป้องกัน  ๒)ด้านการปลูกฝัง และ ๓)ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ( คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ ) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้
จัดการด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต  ขึ้น 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

           ๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการ
ทุจริต 
๓. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๙๕ 
๓.๑.๑ การประเมิน IIT,  EIT  และ OIT ของโรงเรียนอยู่ในระดับ B ขึ้นไป 

   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก เข้าใจ  คิดอย่างมี

เหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง  

๑๘๒ 



 

๔.  วิธีด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นายกรกฎ พักเรือนดี 

และคณะ 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมอบรม  “ค่ายต้านทุจริต” 
  ฐานที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  ฐานที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
   ฐานที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
   ฐานที่ ๔  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒.๒ การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 

 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

– 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓  
 

ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
ร้อยละ ๙๕ 

๕.๒ การประเมิน IIT, EIT และ OIT ของโรงเรียนอยู่ในระดับ B ขึ้นไป 
 

๑๘๓ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
    ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน)   
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมอบรม  “ค่ายต้านทุจริต” 
  ฐานที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  ฐานที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  ฐานที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  ฐานที่ ๔  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒.๒ การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 

    

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑,๐๐๐  

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

๑๘๔ 



 

๗ .การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความ
เข้าใจคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อย
ละ  ๙๕ 
๗.๒ การประเมิน IIT, EIT และ OIT ของโรงเรียนอยู่
ในระดับ B ขึ้นไป 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- การประเมิน IIT,  EIT 
และ OIT 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน IIT,  EIT 
และ OIT 
 
 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ ๕  ประการของโรงเรียนสุจริต จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีความหลากหลายของแต่ละช่วงชั้น โดยนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อ
สว่นรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๘๕ 



 

โครงการ   โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ , มฐ. ๓  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวพนมพร สวนบุญ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
***************************************************************************** 
หลักการและเหตุผล          
  ตามที่รัฐบาลได้ประกาศก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข  
 ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  จึงจัดต้ังโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริม สร้างผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์  

    ๒.๑ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
    ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
    ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
          ๓.๑.๑ โรงเรียนป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๐ 
          ๓.๑.๒ โรงเรียนแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนร้อยละ ๙๐ 
          ๓.๑.๓ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ร้อยละ ๙๐ 
 

๑๘๖ 



 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ โรงเรียนป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
          ๓.๒.๒ โรงเรียนแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
          ๓.๒.๓ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

๔. วิธีด าเนินการ  
 
ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
 

 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวพนมพร สวนบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
อบายมุข จากครูวิทยากรภายนอก 
   ๒.๒ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติด 
   ๒.๓ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ ส ารวจ ค้นหา
กลุ่มเสี่ยง 
   ๒.๔ กิจกรรมส่งครู นักเรียน แกนน าอบรมเพื่อ
รับผิดชอบด้านยาเสพติดและอบายมุข 
  ๒.๕ กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย 
  ๒.๖ กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนใน
วันส าคัญ 
  ๒.๖ กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
  ๒.๗ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
  ๒.๘ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 

 
 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - 

กันยายน ๒๕๖๕  

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๘๗ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๕.๑  โรงเรียนป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนร้อยละ ๙๐ 
   ๕.๒  โรงเรียนแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนร้อยละ ๙๐ 
   ๕.๓  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ร้อยละ ๙๐ 
 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อย       
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังน้ี       

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - บอร์ดห้องเรียนสีขาว ป.๑-ม.๓ 
  - กระดาษ เอ ๔ 
  - อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดห้องเรียนสีขาว 

  

 
 

๑,๒๕๐ 
๔๕๐ 
๘๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

    

๑๘๘ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๒,๕๐๐  

๒,๕๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
 ๗.๑ ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
 ๗.๒ ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
 ๗.๓ ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ  

การสังเกต 
สอบถาม 

แบบการสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๕.๑  โรงเรียนสามารถป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
   ๕.๒  โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
   ๕.๓  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๙ 



 

โครงการ   ประชาสัมพันธ์ 
แผนงานงบประมาณ  บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๖  พัฒนาการบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศึกษา  มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  นางสาวพนมพร  สวนบุญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

********************************************************************************** ********* 
๑.หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาการศึกษา สร้างเยาวชนของชาติให้
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเชื่อมสัมพันธ์ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนโดยเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา บ้าน องค์การทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน  ดังน้ันการประสานงานเพื่อให้เกิดผลความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ในการพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหน่ึงในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป 

ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น 
เพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเน่ือง 
     ๒.๒ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
     ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อน ามาพัฒนางานของโรงเรียนใน 

ทุก ๆ ด้าน 
 
 
 
 

๑๙๐ 



 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสาร ทันเหตุการณ์จาก 
ข้อมูล สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  ๙๐   

๓.๑.๒ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  ๙๐   
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑  โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ปกครองและชุมชนโดย
ผ่านทางสิ่งพิมพ์ หนังสือราชการและเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 ๓.๒.๒ โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๔. วิธีด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวพนมพร  สวนบุญ 
 
 
 
 
 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
    ๒.๑ กิจกรรมเผยแพร่วารสาร แผ่นพับ 
    ๒.๒ กิจกรรมเผยแพร่เว็บไซต์ 
    ๒.๓ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
ตลอดปีการศึกษา 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
    ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
    ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
    ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
    ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
สรุปภาคเรียนละ 

 ๑ คร้ัง 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
    ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
    ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

๑๙๑ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ เพื่อเผยแพร่ข่าวารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเน่ือง     
ร้อยละ ๙๐ 
    ๕.๓ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ ๙๐  
    ๕.๓  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อน ามาพัฒนางานของโรงเรียนใน
ทุก ๆ ด้าน ร้อยละ ๙๐ 
 
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมเผยแพร่วารสาร แผ่นพับ ไวนิล 
    - กระดาษ เอ ๔  
    - ตลับหมึกด าและหมึกสี 
    - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
    - ป้ายไวนิล 
๒.๒ กิจกรรมเผยแพร่เว็บไซต์ 
๒.๓ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

  

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

    

๑๙๒ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑๓,๐๐๐  

๑๓,๐๐๐ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ เพื่อเผยแพร่ข่าวารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเน่ือง    
ร้อยละ ๙๐ 
๗.๒ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง
และชุมชน ร้อยละ ๙๐ 
๗.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อน ามาพัฒนางานของ
โรงเรียนในทุกๆด้าน ร้อยละ ๙๐ 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
    ๘.๒ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
    ๘.๓ โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๓ 



 

โครงการ                           ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ     บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ท่ี ๕     จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรดับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา       มฐ.๑  มฐ.๒ มฐ.๓  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายกรกฏ   พักเรือนดี  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลา      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 

************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่นักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ปัจจุบันสภาพอาคาร  ห้องเรียนบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเน่ืองจากการใช้งานมานาน เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากร  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม 
ปลอดภัยจึงต้องปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ต่อไปอย่างต่อเน่ืองตาม  พระราชบัญญัติการศึกษาปี 
๒๕๔๒ 
 เน่ืองจากโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน  และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น              
จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษานักเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และการดูแลอาคารสถานที่ จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซ ม
ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ให้มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  และความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       ๒.๒ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       ๒.๓ เพื่อบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

        ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย
สามารถใช้งานได้ 
 

๑๙๔ 



 

๓.๒  เชิงคุณภาพ   
     ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔.  วิธีด าเนินการ 
 

ท่ี รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

  ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
  ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
  ๑.๓ ประชุมกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นายกรกฏ  พักเรือนดี 

และคณะ 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
 -ส ารวจครุภัณฑ์อาคารสถานที่ที่ต้องการ
ซ่อมแซม 
 -จัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการซ่อมแซม 

ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
 ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
 ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
 ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔– 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
 ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑ โรงเรียนมีการบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       ๕.๒ โรงเรียนซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       ๕.๓ โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

๑๙๕ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
 ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี  

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ เปลี่ยนหลอดไฟและระบบไฟ 
๒.๒ ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
๒.๓ ล้างเคร่ืองกรองน้ า 
๒.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
๒.๕ ซ่อมแซมครุภัณฑ์  

  

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๓๗,๐๐๐  

๓๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๙๖ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ โรงเรียนมีการบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๗.๒ โรงเรียนซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่
ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
๗.๓ โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๗ 



 

โครงการ                 สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ      บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี   ๖            พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
มาตรฐานการศึกษา          มฐ.๑  มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวกมลทิพย์   พูลสมบัติ   
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ 

*************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
      เน่ืองด้วยโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐  คน มีการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ าประปา อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ทางโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าสาธารณูปโภคซึ่งได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา/น้ าด่ืม อินเตอร์เน็ตและ  ค่าโทรศัพท์
ในแต่ละเดือนเป็นเงินจ านวนมากทางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
     ๒.๒ เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคที่ดีให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  เชิงปริมาณ  
           ๓.๑.๑ นักเรียน คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการ
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน ร้อยละ ๙๕ 
           ๓.๑.๒  นักเรียน คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน ร้อยละ ๙๕  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
         ๓.๒.๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการใช้จ่าย                            
ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน   
         ๓.๒.๒ คณะครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน   
         ๓.๒.๓ บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้สาธารณูปโภค 
 

๑๙๘ 



 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑  ติดตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าและช าระค่า
ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๒ ติดตามใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์และ
ช าระค่าโทรศัพท์ในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๓ จัดท าเอกสารจัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ต
กับบริษัท TOT และจัดส่งเอกสารจัดจ้างกับ 
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑  
๒.๔ ติดตาม ดูแลการบ ารุงรักษาระบบ
น้ าประปา/น้ าดื่ม 

 
 
 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
          - 

กันยายน  ๒๕๖๕ 

๒.๕ สรุปและรายงานผลต่อส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ   
E-budget.jobobec.in.th 

เมษายน ๒๕๖๕ 
      และ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

 
 
 
 

๑๙๙ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔  ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
    ๕.๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่ดีให้กับนักเรียน คณะ
ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
๖ . กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ ติดตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าและช าระค่าไฟฟ้าในแต่ละ
เดือนให้เป็นปัจจุบันค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

   

 
๑๖๗,๕๐๐ 

๒.๒ ติดตามใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์และช าระค่า
โทรศัพท์ในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบันค่าบริการ
โทรศัพท์เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๕ 

   

๒,๕๐๐ 

๒.๓  จัดท าเอกสารจัดจ้าง บริการอินเตอร์เน็ตกับ
บริษัท TOT และจัดส่งเอกสารจัดจ้างกับ สพป.
พระนครศรีอยุธยาเขต 1ค่าบริการอินเตอร์เน็ต        

    

๒๐๐ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
   ๑๗๐,๐๐๐ 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
๗. การวัดประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ มีระบบสาธารณูปโภคใช้อย่าง  เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน ครู และ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

๑. การสังเกต  
๒. การตรวจสอบ 
๓. การสอบถาม 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบรายงานผลต่อส านักงาน   
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ                   
E-budget.jobobec.in.th  
๓. แบบสอบถาม 

๗.๒ บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนัก
ถึงความประหยัดในการใช้ระบบ
สาธารณูปโภค 

๑. การตรวจสอบ 
๒. การสอบถาม 

๑. ตรวจสอบจากใบเสร็จ  
๒. แบบสอบถาม 

๗.๓ คณะครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึง
พอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

๑. การสอบถาม ๑. แบบสอบถาม 

 
 
 

๒๐๑ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    ๘.๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย                         
ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
    ๘.๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่ดีให้กับนักเรียน    
คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๒ 



 

โครงการ            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ              บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๔              ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                                    
มาตรฐานการศึกษา             มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ          โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ                   นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

************************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข 
มาตรา ๑๐ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคและมาตรา ๒๒ ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปตาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญและร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีโอกาสเท่าเทียม
กันทุกคนในการศึกษาเล่าเ รียนจบการศึกษาตามหลั กสูตรสถานศึกษา ของโรงเ รียนชุมชนวัดเสด็จ                
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ เพื่อโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
    ๒.๒ เพื่อให้ครูประจ าชั้นได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการคัดกรองจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
    ๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
    ๒.๕ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขตามศักยภาพและความสามารถ 
    ๒.๖ ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการส่งต่อ 
 
 
 
 

๒๐๓ 



 

๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๓.๑.๒ ครูประจ าชั้นได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
      ๓.๑.๓ ครูประจ าชั้นร้อยละ ๑๐๐ น าผลการคัดกรองนักเรียนมาจัดกิจกรรมเสริม 
      ๓.๑.๔ นักเรียนที่ด้อยโอกาสร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน 
      ๓.๑.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียน คณะครูและผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสเท่าเทียมกันพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพได้ทุกคน และได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                       
การด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม 

และคณะ 

๒ ขั้นด ำเนนิงำน (Do) 
๒.๑ ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน,                  
ช้ันเรียน พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
ดังน้ี 
๒.๑.๑ กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล/ 
ครูประจ าช้ันทุกระดับช้ันออกเย่ียมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
     ๒.๑.๒ กิจกรรมการคัดกรองครู ประจ าช้ัน 
คัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่
ด้อยโอกาสและเสริมสร้างพัฒนาเด็กปกติ          
     ๒.๒.๓ กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพนักเรียนที่ด้อยโอกาสและจัด
กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างให้มีความเป็นเลิศ
เหมือนเด็กปกติ 

 
 
 
 

พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. 
๒๕๖๕ 

 

๒๐๔ 



 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     ๒.๒.๔ กิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไข
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนโดยหาทุน/นักเรียนที่
มีปัญหาด้านการเรียนให้พัฒนาให้เท่าเด็กปกติ 
     ๒.๒.๕ กิจกรรมส่งต่อเมื่อพบนักเรียนที่มี
ปัญหาต้องให้แพทย์ช่วยเหลือก็ด าเนินการส่ง
ต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.๒.๖ มอบทุนการศึกษา 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
๓.๑ ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรมการด าเนินการ
โครงการ 
๓.๓ จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการโครงการ 
๓.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการ
เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อ                    
การพัฒนาในการด าเนินการโครงการต่อไป 

 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    ๕.๑ โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
    ๕.๒ ครูประจ าชั้นได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ๕.๓ ครูประจ าชั้นน าผลการคัดกรองนักเรียนมาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ 
    ๕.๔ นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน 
    ๕.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์การประเมิน 
    ๕.๖ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งต่อไปรักษากับแพทย์เฉพาะทาง 
 
 
 
 

๒๐๕ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
        ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท    
        ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท 
        ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาศึกษา เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
        นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เป็นเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท 
         รายได้สถานศึกษา รับสนับสนุนทุน (ทุนการศึกษา) จากภาคี เครือข่าย เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๕๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้
งบประมาณ ดังน้ี 
       

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินงาน (Do) 
๒.๑ ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน,                  
ชั้นเรียน พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ดังน้ี 
     ๒.๑.๑ กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล/ ครู
ประจ าชั้นทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
     ๒.๑.๒ กิจกรรมการคัดกรองครูประจ าชั้น คัด
กรองนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส
และเสริมสร้างพัฒนาเด็กปกติ          
     ๒.๒.๓ กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนที่ด้อยโอกาสและจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง
ให้มีความเป็นเลิศเหมือนเด็กปกติ 
     ๒.๒.๔ กิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไขช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจนโดยหาทุน/นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียนให้พัฒนาให้เท่าเด็กปกติ 
           - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา    
           - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๖ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
          - นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค)    
     ๒.๒.๕ กิจกรรมส่งต่อเมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหา
ต้องให้แพทย์ช่วยเหลือก็ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
     ๒.๒.๖ มอบทุนการศึกษา 

๑๔๑,๐๐๐    
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๕๗๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

๕๗๗,๐๐๐ 
 
๗.  การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๑ โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน 

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

๗.๒  ครูประจ าชั้นได้ศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

บันทึกข้อมูลรายบุคคล แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล 

๗.๓  ครูประจ าชั้นน าผลการคัดกรอง
นักเรียนมาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ 

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

๗.๔ นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน 

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

๒๐๗ 



 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๗.๕  นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์การประเมิน 

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 

๗.๖ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือโดยการส่งต่อไปรักษากับแพทย์
เฉพาะทาง 

บันทึกสุขภาพ แบบบันทึกสุขภาพ 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
    ๗.๒ ครูประจ าชั้นได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ๘.๓ ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนและน าผลการคัดกรองนักเรียนมาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ  
    ๘.๔ นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน 
    ๘.๕ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์การประเมิน 
    ๘.๖ นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งต่อไปรักษากับแพทย์เฉพาะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๘ 



 

โครงการ   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
แผนงานงบประมาณ   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ท่ี ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา     มฐ.๑ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนชุมนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ    นางพัชรี   พิมพิลา   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ ซึ่งกิจกรรมนักเรียน
ได้ก าหนดให้มีวิชาลูกเสือ–เนตรนารี ขึ้นในทุกช่วงชั้น และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ–เนตรนารีได้ก าหนด
กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ–เนตรนารี และได้รับ
ประสบการณ์ตรง เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันการเข้าค่ายพักแรมและเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะน าไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม 

กิจการลูกเสือ-เนตรนารี เป็นขบวนการที่พัฒนาเยาวชนและประชาชนของชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
และศีลธรรม ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคมและมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดีมีและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย
ในการน าความรู้ความเข้าใจ ความสมานฉันท์ สันติภาพและวิถีทางประชาธิปไตย ซึ้ งกิจการลูกเสือ สามารถ
ตอบสนองนโยบายได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม การเดินทางไกลและเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมพักแรม
พักแรมเป็นกระบวนการฝึกอบรบผู้เรียนที่ท ากับคนหมู่มาก การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ลูกเสือควรได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตนตามกติกา เป็นคนมีน้ าใจเมตตาอารี เสียสละต้ังแต่เยาว์วัย ดังน้ันโรงเรียน
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีความตระหนักในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบได้รับ
ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมวิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข     
จึงได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้   
     ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ของไทย 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ 
     ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
 

๒๐๙ 



 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
 ๓.๑.๑ ลูกเสือและเนตรนารีมีจิตใจรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 ๓.๑.๒ ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางลูกเสือ 
 ๓.๑.๓ การอยู่ค่ายพักแรมสามารถช่วยเหลือตนเอง  ให้มีความรัก ความสามัคคี  มีความเป็น 
พี่ – น้องสร้างความสันติภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๓.๒.๒ การอยู่ค่ายลูกเสือส ารอง ๑ วัน 
 ๓.๒.๓ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ๒ คืน ๓ วัน 
        ๓.๒.๔ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ๒ คืน ๓ วัน 
 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

 

นางพัชรี พิมพิลา 

 และคณะ   

 
 
 
 
น.ส สุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง 
นางพัชรี  พิมพิลา 
น.ส ศิรกรานต์  อ่อนจีระ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
 ๒.๑ การด าเนินงาน 
   -  จัดการเรียนการสอนลูกเสือส ารอง  
   -  จัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
   -  จัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ 
   -  เข้าค่ายลูกเสือส ารอง  
   -  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
   -  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

 
 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
มกราคม   ๒๕๖๕ 
กุมภาพันธ์    ๒๕๖๕ 
กุมภาพันธ์    ๒๕๖๕  

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

๒๑๐ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๕.๑ ลูกเสือและเนตรนารีเกิดคุณธรรมมีความรู้และทักษะ มีประสบการณ์ ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
    ๕.๒. ลูกเสือและเนตรนารีมีความพึงพอใจในการอยู่ค่ายพักแรม 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน ๘๐ ,๖๕๐ บาท     
(แปดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
   ๒.๑ เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
   ๒.๒ จัดการเรียนการสอนลูกเสือส ารอง 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 
ค่าอาหาร ค่าวิทยากรฝึกทักษะ   ค่าท่ีพักนักเรียน 
จ านวน ๑๕๗ คน  
ค่ารถ  ๒ คัน 
   ๒.๓ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
   ๒.๔  จัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
   ๒.๕ จัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๗๐,๖๕๐ 

  

๒๑๑ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 

  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๗๘,๕๕๐   

๗๘,๕๕๐ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เกิดความรู้ 
มีคุณธรรม มีทักษะการอยู่ร่วม กันอย่างมีความสุข 
๗.๒ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  มีความ   
พึงพอใจในการอยู่ค่ายพักแรม 

สอบถาม 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน 
แบบบันทึกคะแนน 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ลูกเสือส ารอง  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  มีความรู้เกิดทักษะมีคุณธรรม มีความ
สามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจในกิจกรรมของลูกเสือ เกิดความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน และ
สามารถน าทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  
 

 
 
 
 
 
 

๒๑๒ 



 

โครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๑      จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางพัชรี    พิมพิลา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล           

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๗  “ในกระบวนการเรียนต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้” กรอปกับผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ  (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทุกชั้น
เรียนต้ังแต่อนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเป็นประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ของไทยให้คุ้มค่า ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและให้ดียิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์  
   ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้   
   ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ของไทย  
   ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ 
   ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์ ) ทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย            
ได้ประสบการณ์  ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์  
ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒๑๓ 



 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

นางพัชรี  พิมพิลา 
และคณะครู 

 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 
    - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
    - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๒ กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น นวดแผน
โบราณ งานจักสาน การท าดอกไม้  สอนนาฏศิลป์ 
และท าไม้กวาด (บ้านลุงจรัญ วันเพ็ญ) 
   - ระดับประถมศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๓ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ธนาคารหมู่บ้าน การท าไร่นาสวนผสม 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔  -   
กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
  

 

๒๑๔ 



 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๗ เกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้   
   ๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๗  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ของไทย 
   ๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๗  สามารถศึกษาแหล่งเรียนรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ 
   
๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
            ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน  ๗๘,๕๕๐  บาท       
(เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังน้ี         
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
ค่ารถ  ๕ คัน ๆ ละ ๘,๐๐๐บาท 
ค่าเข้าชมสถานท่ี ค่ารถราง  
ค่าอาหารเบรก 
๒.๑ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
-ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๒  กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น นวดแผน
โบราณ งานจักสาน การท าดอกไม้  การท าขนมไทย  
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๓ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ธนาคารหมู่บ้าน การท าไร่นาสวนผสม 

 

 
๔๐,๐๐๐ 
๒๘,๕๕๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

  

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

    

๒๑๕ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๗๘,๕๕๐   

๗๘,๕๕๐ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๗ เกิดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้   
๗.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้ของไทย 
๗.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๗ สามารถศึกษาแหล่งเรียนรู้
และน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ 

สอบถาม 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน 
แบบบันทึกคะแนน 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้   
     ๘.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ของไทย 
     ๘.๓ นักเรียนสามารถศึกษาแหล่งเรียนรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๖ 



 

โครงการ   อาหารกลางวัน 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี  ๒      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามรถในการแข่งขัน  
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑  มฐ.๒  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาศิรินภาวรรณ   ทุมค า 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

***************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล           

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหาภาว ะทุพ
โภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จ านวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่
ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ า ท าให้ภาวการณ์เจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขโครงการอาหารกลางวันเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี ๒๔๙๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลอง
จัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งพบว่า โรงเรียนขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถ   
จัดอาหารกลางวันให้ นักเรียนขาดแคลนได้อย่างทั่วถึงในปี พ .ศ.๒๕๓๐  ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการอาหารกลางวัน  จึงได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียน
ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน  การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีนักเรียนก่อนระดับประถม
และประถมศึกษา  เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตในทุกด้าน คือทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์และสังคม 

ดังน้ันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  จึงจัดท าโครงการโครงการอาหารกลางวันตังแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปี 
     ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
     ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ  
            ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตดี 

  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีอาหารที่มีคุณภาพรับประทานตลอดปีการศึกษา 

๒๑๗ 



 

    ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
           ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ    
           ๓.๒.๒ นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีทุกคน 
 
๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 
นางสาวศิรนภาวรรณ  ทุมค า 

และคณะ 
 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
  จัดท าอาหารกลางวัน 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

- 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการ 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
 

 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
       ๕.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตดี 
       ๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีอาหารที่มีคุณภาพรับประทานตลอดปี 
   
 

๒๑๘ 



 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๑ ,๐๑๒ ,๒๐๐ บาท       
(หน่ึงล้านหน่ึงหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี       

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
จัดท าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารกลางวัน  
คนละ ๒๑ บาท × ๒๐๐ วัน จ านวน  ๒๑๔ คน 

 
 
๑,๐๑๒,๒๐๐ 

  

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒ ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓ จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

    

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
 ๑,๐๑๒,๒๐๐   

๑,๐๑๒,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๙ 



 

๗. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตดี 
๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีอาหารที่มีคุณภาพ
รับประทานตลอดปี 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปี 
     ๘.๒ นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์และมสีุขภาพจิตที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๐ 



 

โครงการ   ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานงบประมาณ  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ท่ี ๕      จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มาตรฐานการศึกษา   มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน    นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว และคณะ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
***************************************************************************** 
 

๑. หลักการและเหตุผล           
 สิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความส าคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙) โดย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้ระบุชัดเจนว่า “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
ซึ่งน าไปสู่ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ว่าด้วย “การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อมจะเป็นผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการศึกษา ๒๐ ปี ที่กล่าวถึงน้ี 
           การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มักจะถูกก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้ว แต่อาจจะมีการปรับหรือพลิกแพลงให้เหมาะกับนักเรียนและ
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่หากจะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดีต่อเร่ืองพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมจริงๆ จ าเป็นจะต้องมีการสอดแทรกเร่ืองงพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการสอนท้ังใน
และนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเมื่อนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่าน้ีแล้ว เขา
จะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางบวกมากขึ้น 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปฏิบัติตนจนเป็น
นิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม  จึงได้จัดท าโครงการทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขึ้น 
 
 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  
     ๒.๒ เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน  
     ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม  
 
 
 

๒๒๑ 



 

๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ ด้านปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ จัดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน  
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการกระท าของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ ธรรมชาติ

ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง  

     ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง   
๓.๒.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  
๓.๒.๓  โรงเรียนสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนได้  
๓.๒.๔  นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๓.๒.๕  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง  
๓.๒.๖  นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป 
 

๔. วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว 
และคณะ 

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๑.๒ กิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
   - สายตรวจพลังงาน / น้ า / ขยะ 
   - สารวัตรพลังงาน / น้ า / ขยะ 
   - กิจกรรมติดสต๊ิกเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า/น้ า 
   - กิจกรรมร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ตุลาคม  ๒๕๖๔  -   
กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

๒๒๒ 



 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   - จัดเวรท าความสะอาดห้องเรียนรายวัน (ท าเวร) 
และจัดการท าความสะอาดคร้ังใหญ่รายเดือน หรือ 
Big Cleaning Day 
  - การจัดประกวดห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
  - จิตอาสาคณะสี ท าความสะอาดโรงเรียน 
๑.๒ กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดทัศนศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดการอบรม หรือ Day camp ที่โรงเรียน 
จัดโดยโรงเรียนเองหรือประสานให้หน่วยงานอื่นๆ
มาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร เช่น 
บริษัทเอกชนที่ท าเร่ืองพลังงานและสิ่งแวดล้อม ,การ
ไฟฟ้านครหลวงสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
   - การจัด walk rally พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การแทรกเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี,การจัดกีฬาสี,การจัดงานลอยกระทง,การ
จัดงานไหว้ครู 
    - การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ สัมผัส
ประสบการณ์ตรง 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 
 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

 
 

๒๒๓ 

https://adeq.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
https://adeq.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99/
https://adeq.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99/


 

 
 

ท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 
กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
  

 
๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๕.๑  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง   
๕.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  
๕.๓  โรงเรียนสามารถควบคมและลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนได้  
๕.๔  นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕.๕  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง  
๕.๖  นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   
      ใช้งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งบอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)    
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังน้ี         

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
๑ ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    ๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๒ ต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
    ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

    

๒ ข้ันด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
   - สายตรวจพลังงาน / น้ า / ขยะ 
   - สารวัตรพลังงาน / น้ า /ขยะ 
   - กิจกรรมติดสต๊ิกเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า/น้ า 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

1,000 

๒๒๔ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
   - กิจกรรมร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - จัดเวรท าความสะอาดห้องเรียนรายวัน (ท าเวร) 
และจัดการท าความสะอาดคร้ังใหญ่รายเดือน หรือ Big 
Cleaning Day 
  - การจัดประกวดห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
  - จิตอาสาคณะสี ท าความสะอาดโรงเรียน 
๒.๒ กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดทัศนศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดการอบรม หรือ Day camp ที่โรงเรียน 
จัดโดยโรงเรียนเองหรือประสานให้หน่วยงานอื่นๆ
มาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร เช่น 
บริษัทเอกชนที่ท าเร่ืองพลังงานและสิ่งแวดล้อม ,การ
ไฟฟ้านครหลวงสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
   - การจัด walk rally พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การแทรกเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี,การจัดกีฬาสี,การจัดงานลอยกระทง,การจัดงาน
ไหว้ครู 
    - การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอก
สถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ สัมผัส
ประสบการณ์ตรง 

 

๓ ข้ันติดตามประเมินผล (Check) 
  ๓.๑  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๓.๒  ประชุมสรุปกิจกรรม 

    

๒๒๕ 



 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
  ๓.๓  จัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 
  ๓.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ 

๔ ข้ันทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  ๔.๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๔.๒ ประชุมคณะกรรมกรรมการเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  ๔.๓ บันทึกข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
  ๑,๐๐๐  

๑,๐๐๐ 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๗.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง   
๗.๒  นักเรียนร้อยละ ๙๐ จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
๗.๓ นักเรียนร้อย ๙๐ มีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีจิตส านึกที่ดีในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง  
๗.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๖ 



 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
     ๘.๒ นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ท าให้โรงเรียนและชุมชนเป็น 
โรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
     ๘.๓ โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
     ๘.๔ นักเรียนน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค ำสัง่โรงเรยีนชุมชนวดัเสด็จ (คณุศรปีระเสรฐิอุปถมัภ)์  
ที่ ๗๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำร ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๕ 
........................................................................................ 

  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและ
ความพอเพียงในการด ารงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษาการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ดังน้ี 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอลิสสา บุญช่วย    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนุงนุช  ไทยสงคราม    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ  
 ๔. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
 ๕. นางพัชรี พิมพิลา   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
 ๖. นางสาวพนมพร   สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการและเลขานุการ 
หนำ้ที่   วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน แนะน าและให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และแก้ไข  
          ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพนมพร   สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๔. นางนงนุช  ไทยสงคราม           ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมการ 
๕. นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๖. นายรุ่งโรจน์   ยุวัฒนา    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ  

 

๒๒๙ 



 

 
๗. นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๘. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๙. นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม        ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุพัตรา แสงอ่วม                 ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
๑๑. นายกรกฎ      พักเรือนดี         ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรญา  โต้ตอบ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมการ 
๑๓. นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสาวิตรี  อินต๊ะแก้ว  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  กรรมการ 
๑๕. นางพัชรี   พิมพิลา       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการและเลขานุการ 

หนำ้ที่  
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน 
๒. ศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ                 

(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
๓. น าสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น าข้อมูลผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔. จัดท าแผน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (ระยะ ๔ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) สอดคล้องนโยบายโรงเรียน 
๕. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและงานอ่ืนๆ ในโรงเรียน โครงการต่างๆ และ              

ฝ่าย/งาน อย่างเหมาะสม 
๖. พิจารณาเงินงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี) ที่ได้รับและงานอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

โครงการต่างๆ และฝ่าย/งาน อย่างเหมาะสม 
 

๓. คณะกรรมกำรจดัพิมพ์และจดัท ำรูปเลม่  ประกอบด้วย 
 ๑. นางพัชรี พิมพิลา   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
 ๖. นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการ 
 ๗. นางสาวพนมพร  สวนบุญ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

๒๓๐ 



 

 
หนำ้ที่  
 ๑. รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ของฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
 ๒. จัดพิมพ์ท าเป็นแผนงานของสถานศึกษา 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์
กับทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นต่อไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                               (นางสาวอลิสสา บุญช่วย) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๑ 



 

คณะท างาน 
 

ท่ีปรึกษา 
    

๑.  นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.  นางสาวอลิสสา  บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

คณะผู้จัดท า 
๑. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ            ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ           
๒. นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๓. นางนงนุช  ไทยสงคราม          ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ   
๔. นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๕. นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๖. นายรุ่งโรจน์   ยุวัฒนา   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๗. นางสาวพนมพร สวนบุญ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๘. นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๙. นางพัชรี   พิมพิลา       ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๐. นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๑. นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม        ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๒. นายกรกฎ พักเรือนดี            ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๓. นางสาวอรญา  โต้ตอบ         ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๔. นางเสาวลักษณ์  บุญไวย์                  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯฯ      
๑๕. นางสาวสาวิตรี  อินต๊ะแก้ว  ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 


