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ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติการาม 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 ข้าพเจ้านายอุบล  แช่มช้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดสันติการามได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนวัด
สันติการามแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

   เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
   ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก.................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
     ลงชื่อ 
       (นายอุบล  แช่มช้อย) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนวัดสันติการาม 
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๓ ของโรงเรียนวัดสันติการาม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการดำเนินงาน 
ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษายุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นอกจากนั้นยังคำนึงถึงภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุ ่งเน้น
สาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๓ ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงาน 
และบุคลากรทุกคนคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดสันติการามอย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
        โรงเรียนวัดสันติการาม 
           1 ตุลาคม 256๒ 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดสันติการาม 

ก 

คำนำ  ข 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลทั่วไป 1 

 ข้อมูลด้านการบริหาร 1 

 ข้อมูลบุคลากร 2 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 3 

 แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน 3 

 แผนผังโรงเรียน 4 

 ลักษณะที่ตั้ง 5 

 ลักษณะภูมิประเทศ 5 

 สภาพชุมชนโดยรวม 5 

 ระบบโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ 2563 6 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ 2563 7 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 7 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 8 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 

ส่วนที่ 2 : การศึกษาสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็น 9 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 9 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 11 

 สรุปผลการวิเคราะห์ / ประเมินศักยภาพของโรงเรียน 12 

 ทิศทางการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 12 

ส่วนที่ 3 : ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 วิสัยทัศน์ 13 

 พันธกิจ 13 

 เป้าประสงค์ของโรงเรียน 13 

 ปรัชญาของโรงเรียน 13 

 คติพจน์ของโรงเรียน 14 

 คำขวัญของโรงเรียน 14 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 3 : ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ)  
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 14 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 14 

 วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 14 

 กลยุทธ์ของโรงเรียน 14 

 เป้าหมายของโรงเรียน 14 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดการใช้งบประมาณและโครงการ 
 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป 18 

 รายละเอียดการรจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 19 

 โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 22 

 โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 83 

 โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล 89 

 โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 95 

ส่วนที่ 5 : การกำกับตดิตามประเมนิผลและรายงาน 
 การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 129 

 การนิเทศติดตาม 129 

 การประเมินผล 129 

 การจัดทำรายงานประจำปี 129 

 แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ 130 

ภาคผนวก  
 บันทึกข้อความ ขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดสันติการาม  ที่ตั้งเลขที่ 281 หมู่ที่  4  ตำบล  ทุ่งหลวง  อำเภอ  ปากท่อ   
จังหวัด  ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70140  โทร: 0-3273-2747    โทรสาร: 0-3273-2747   
e-mail: wskschool@hotmail.com website: www.wskschool.ac.th 
สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2  เปิดสอนระดับ: ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.3  เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่ 15, 16 ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

 2.1  ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร  นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี  (ค.บ.) สาขา บริหารโรงเรียน  

     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน 

 2.2  ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนวัดสันติการาม เดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านเขาภูทอง”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2498   
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการบริจาคที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจากท่านพระครูรัตนโชติก์ เจ้าอาวาสวัดสันติการาม และราษฎรในพื้นที่ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน
หลังแรกเป็นอาคารแบบ ป. 1 ช.  ขนาด 9 x 18 เมตร  จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ต่อมาได้รับ
อนุมัติจากทางราชการให้ย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ใหม่ (ท่ีอยู่ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2512  ซึ่งเป็น
ที่ธรณีสงฆ์ (ที่ของวัดสันติการาม) เนื่องจากสถานที่เดิมเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของนักเรียน ประกอบกับ 
คับแคบและอยู่ไกลเส้นทางหลักและได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านเขาภูทองเป็น “โรงเรียนวัดสันติการาม” 
เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2518 

                                        ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

 ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการาม ได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น   274   คน 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู  12   คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน  บุคลากรทางการศึกษา 2 คน 
รวม 17 คน  พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น  8  ไร่  -  งาน 76 ตารางวา   

3. ข้อมูลบุคลากร 

1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อำนวยการ รอง 

ผู้อำนวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น 

ปีการศึกษา 
2562 

1 - 12 - 2 2 

  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
จำนวนบุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา 2562 1 14 2 - 17 

  3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 

ปีการศึกษา 2562 2 6 2 3 - - 

 4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
ที ่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 1 30 
2 คณิตศาสตร์ 1 30 
3 วิทยาศาสตร์ 1 30 
4 ภาษาไทย 1 30 
5 สังคมศึกษา 2 30 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 30 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 30 
8 ภาษาอังกฤษ 1 30 
9 ปฐมวัย 2 30 

10 ประถมศึกษา 1 30 
11 บรรณารักษ์ 1 30 
12 พัฒนาชุมชน 1 30 

                       เฉลี่ย / รวม 15  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

ระดับชั้น 
 

จำนวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 1 18 11 29 
อ.3 1 16 16 32 
รวม 2 34 27 61 
ป.1 1 17 15 32 
ป.2 1 18 18 36 
ป.3 1 20 16 36 
ป.4 1 18 25 43 
ป.5 1 10 18 28 
ป.6 1 18 20 38 
รวม 6 101 112 213 

รวมทั้งหมด 8 135 139 274 
 

 

 

4.  ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
     จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 274 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 

4. แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนวัดสันติการาม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แผนผังโรงเรียนวัดสันติการาม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

 เขตพ้ืนที่การให้บริการด้านการศึกษา ได้แก่หมู่ท่ี 15  บ้านเหล่ามะละกอ และหมู่ที่ 16 บ้านเนิน  
ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 16 บ้านเนิน   ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 14 บ้านไซโล   ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 14 บ้านไซโล  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
เส้นทาง      จากโรงเรียนวัดสันติการาม ถึง  ที่ว่าการอำเภอปากท่อ ระยะทาง  28  กิโลเมตร 
 จากโรงเรียนวัดสันติการาม ถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         ระยะทาง  28  กิโลเมตร  

  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม และมีพ้ืนที่เป็นภูเขาบางส่วน 
 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนในเขตชนบท มีประชากร  ประมาณ 2,000  
กว่าคน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัด ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่  อาชีพ
หลักของชุมชน  คือทำการเกษตร เลี้ยงไก่ และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตรและรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  15,000 บาท   จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 
 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัดสันติการาม โดยได้รับความอนุเคราะห์ใน
การบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากท่านพระครูรัตนโชติก์ เจ้าอาวาสวัดสันติการาม และราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2498 ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน  อยู่ใกล้
แหล่งเรียนรู้ศูนย์ปราชญ์เรียนรู้ชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอ ซึ่งศูนย์ปราชญ์เรียนรู้ฯแห่งนี้ได้ดำเนินการโดยยึดหลัก
ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ระดับประเทศ  จุดเด่นของ
โรงเรียน คือเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว  ส่วนข้อจำกัดของสถานศึกษา  โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน ในสภาพปัจจุบันห้องเรียน
และห้องพิเศษต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนไม่พอเพียงพอ  นักเรียนแต่ละห้องเรียนต้องอยู่ในสภาพที่
แออัด  อาคารที่มีอยู่เดิมก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม  อยู่ใกล้ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ ช่วงฤดูฝนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็น
อย่างมาก ไม่เป็นผลดีต่อด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน    
 
 
 

6. ลักษณะที่ตั้ง 

7. ลักษณะภูมิประเทศ 

8. สภาพชุมชนโดยรวม 
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 โรงเรียนวัดสันติการามแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 งาน  ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคลคล  และการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโรงเรียน
เป็นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
โดยใช้เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ระบบโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ 2563 

สพฐ./สพป.รบ.1

ผู้อ านวยการโรงเรียน

งานวิชาการ

1.พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
2. ประเมินผลเทียบโอน
การเรียน
3. งานวิจัย พัฒนา สื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
4. งานนิเทศและแนะแนว
การศึกษา 
5. งานประกันคุณภาพและ 
สนับสนุนความรู้แก่ชุมชน
6. งานประสานความร่วมมือ
และส่งเสริมสนับสนุน งาน
วิชาการ กับบุคคล ครอบครัว 
องค์กร และหน่วยงานอื่น
7.งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ
8. งานห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ

งานงบประมาณ

1. จัดท าเสนอขอและจัดสรร 

งบประมาณ

2. ตรวจสอบติดตามประเมินผล
รายงานผลการใช้งบประมาณ 

3. ระดมทรัพยากรและ 

การลงทุน

4. บริหารงานการเงินงานพัสดุ
และบัญชี

งานบุคคล

1. วางแผนอัตราก าลัง 

และก าหนดต าแหน่ง

2.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

3.งานพัฒนาบุคลากร 

ภายในโรงเรียน

4.งานวินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร

5.งานสร้างขวัญและก าลังใจ 

6.งานสวัสดิการ

งานบริหารทั่วไป

1. งานธุรการ

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพัฒนาเครือข่ายทาง

การศึกษา

3. งานส่งเสริม สนับสนุน

งานวิชาการ  งบประมาณ 

งานบุคลากร 

4. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

5. งานจัดระบบการควบคุม

ภายในโรงเรียน

6. งานบริการสาธารณะ 

งานประสาน 

งานประชาสัมพันธ์

7.  งานที่ไม่ระบุในงานอื่น

ฯลฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
อาคารเรียน/อาคารประกอบ จำนวนหน่วย(ห้อง) ปีท่ีสร้าง สร้างด้วยเงิน 

อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 1 พ.ศ. 2512 งบประมาณ 
อาคารเรียน แบบ ป.1 ก 2 พ.ศ. 2513 งบประมาณ 
อาคารเรียน แบบ ป.1 ก 4 พ.ศ. 2520 งบประมาณ 
อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ 3 พ.ศ. 2527 งบประมาณ 
อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒9 4 พ.ศ. 2558 งบประมาณ 
อาคารเอนกประสงค์ 1 พ.ศ. 2522 งบประมาณ 
โรงอาหารแบบสร้างเอง 1 พ.ศ. 2555 งบบริจาค 
บ้านพักครู (แบบเรือนแถว) 12 พ.ศ. 2559 งบประมาณ 
ส้วมแบบ สปช.601/26 4  ที่นั่ง พ.ศ. 2547 งบประมาณ 
ส้วมแบบสร้างเอง 8  ที่นั่ง พ.ศ. 2555 งบบริจาค 
ส้วมแบบสร้างเอง 4  ที่นั่ง พ.ศ. 2556 งบบริจาค 
ส้วมแบบ สปช.60๔/๔๕ 4  ที่นั่ง พ.ศ. 2557 งบประมาณ 

10. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

สพฐ./สพป.รบ.1

นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ

ผู้อ านวยการโรงเรียน

งานวิชาการ

จตุพร วิวัฒนพงศ์เพชร
กัญญาภัทร  ศรีประจันทร์
กาญจนา  พราหมณ์วงศ์
รทิพย์  เสนาวงศ์
วาณิชชา  ผูกน้อย

งานงบประมาณ

อนันต์ภา  เกษรบัว

ศุภกิตต์ิ  อินทนิล

พุทธินทร์  พรหมมุสิก

งานบุคคล

ปภาวี  จันเหลือง

ณิชกานต์  ชูโลก

งานบริหารทั่วไป

ดวงกมล  แย้มเกษร

ชลดา  พัดเย็น

เสาวนีย์  หน่อทิม

คุณารัตน์  รสชุ่ม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กร/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 นายอุบล      แช่มช้อย ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานในชุมชน ศูนย์ปราชญ์ 
2 นายวิษณุ      สรรเสริญ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า  
3 นายบุญธรรม ชูผล กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 นายบุญเกื้อ   บุญเกื้อศรีสกุล     กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา  
5 นายสมยศ     องอาจ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6 นายสุชิน      ศรีสมบูรณ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7 นางสนั่น      แพรต่วน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8 นายใหม่       บัวทอง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9 นายศุภกิจ    รัชตหิรัญ กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารโรงเรียน  

 

 

 1. ห้องเรียนธรรมชาติ (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 2. ห้องสมุด 
 3. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 4. ห้องพยาบาล 
 6. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
 7. ห้องวิทยาศาสตร์ 
 8. ลานธรรม 
 9. ห้องคุณธรรม-อาเซียน 
 10.ห้องหนังเพ่ือการเรียนรู้ by Major care 
  

 

           1) ศูนย์ปราชญ์หมู่บ้านเหล่ามะละกอให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           2) นายพูล  สุขโข ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (กลองยาว)    
           3) นางกุลณิชา  ทองมาก ให้ความรู้เรื่องธนาคารต้นไม้และการเลี้ยงหมู  
            4) นายสุพจน์  ทองมาก  ให้ความรู้เรื่องการตีเหล็ก การปั้น 
  5) นายพีระเดช  ชูกลิ่น  ให้ความรู้เรื่องดนตรีสากล 
  6) นายโซ  พม่า  ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟาง การปลูกหน่อไม้ 
  7) คณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่คณะวิทยากรจาก กศน.อำเภอปากท่อให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพแก่นักเรียน(ตามกลุ่มสนใจ) ได้แก่การจักสาน  การทำขนมถ่ัวกรอบแก้ว ใบเตยและการเลี้ยงปลาดุก  

 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 

12. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

13. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การศึกษาสภาพปัญหาเพื่อหา

แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
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 โรงเรียนวัดสันติการามได้ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ดังนี้ 
 

การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็น 
 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา โดยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
โรงเรียนวัดสันติการามด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือนำไปสู่การกำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ภารกิจหลักและภารกิจรองและงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้    
 
   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฏว่ามี  “จุดแข็ง”  มากกว่า  “จุดอ่อน”  โดยสรุปดังนี้ 
 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
     ๑ . โรงเร ียนมีการกำหนดบทบาทหน้าที ่ของ
บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถ  ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
     ๒. มีการแบ่งโครงสร้างตาม SBM กระจายอำนาจ
แบ่งงานตามความถนัด ทำให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ด้านการบริการและผลผลิต 
     ๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง  ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     ๒. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียน 
การสอน 
     ๓. โรงเรียนให้บริการเครื่องแบบ  อุปกรณ์การ 
เรียนฟรีส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
     ๑. บุคลากรบางส่วนไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควรและงานมีความล่าช้า 
     ๒. โรงเรียนมีโครงสร้างด้านอาคารสถานที่ท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ด้านการบริการและผลผลิต 
    ๑. โรงเรียนให้บริการทุกอย่าง แต่นักเรียนไม่เห็น
คุณค่า ไม่รักและหวงแหนสิ่งที่ตนได้รับ 
    ๒. นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่แสวงหา 
ความรู ้ด ้วยตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
    ๓ . สื ่อ อ ุปกรณ์ด ้าน ICT บางรายการมีความ
ล้าสมัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ส่วนท่ี 2 : การศึกษาสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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จุดแข็ง  จุดอ่อน  
 

ด้านบุคลากร 
     ๑. มีครูและบุคลากรทุกกลุ่มสาระ ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     ๒. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี  
เสียสละ  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ส่งผลให้การ
พัฒนาโรงเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
     ๔. ครูมีความตื ่นตัวและกระตือรือร ้นในการ
ทำงานส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ด้านการเงิน 
     โรงเรียนได้รับงบประมาณจากเงินรายหัว และเงิน
ปัจจัยพื้นฐานเงินเรียนฟรีตามนโยบาย ๑๕ ปี และ
นำมาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
และท่ัวถึง 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
     สถานศึกษามีการบริการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ตาม
เอกัตภาพ ส่วนใหญ่ต้องช่วยเหลือตัวเองเนื ่องจาก
จำนวนนักเรียนที่เพิ ่มขึ้น แต่ขาดแคลนด้านอาคาร
สถานที ่
 
 

 
ด้านการบริหารจัดการ 
     ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นความ
ศรัทธาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
     ๒ . สถานศึกษาได ้ดำเน ินการพัฒนาคร ูและ
บุคลากร 

 

ด้านบุคลากร 
     ๑. ครูบางส่วนได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการ
สอนไม่ตรงตามวิชาเอกท่ีเรียนจบมา 
     ๒. ครูบางส่วนยังไม่ชำนาญในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื ่อและเทคโนโลยี  ทำให้ผลสัมฤทธิ ์ไม่
เป็นไปตามท่ีควร 
 
 
 
 
 

ด้านการเงิน 
     งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่
เพียงพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ม ีการ
สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
     ๑. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอทำให้การให้บริการด้าน
การศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
     ๒. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ  ที่มีอยู่ก็ชำรุดเสียหาย  
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา ส่งผลต่อ
การบริการการศึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
     การนิเทศติดตามเป็นแบบกัลยาณมิตรทำให้ผู้
ปฏิบัติไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควร 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   ปรากฏว่ามี  “อุปสรรค” มากกว่า “ โอกาส” โดยสรุป  ดังนี ้
 

โอกาส  อุปสรรค  
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่าให้ความร่วมมือ
กับโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป สังคมมีความเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน มีความผูกพันระหว่างครอบครัว 
ญาติและเพื ่อนบ้านเป็นอย่างดี  ช ุมชนให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
ชุมชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและ
เก็บออม 
 
ด้านเทคโนโลยี 
     หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดให้
ความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
และท่ัวถึง 
 

ด้านเศรษฐกิจ    
     ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง  
แต่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมให้ลูก
ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง 
หารายได้เสริม เช่น ปลูกผลไม้ ทำเห็ด ค้าขาย เป็น
ต้น 
 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     ผู้ปกครองและชุมชนนิยมและเคารพในระบอบ
ประชาธิปไตย พระราชบัญญัติการศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำให้การจัด
การศึกษาตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
     รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาทำ
ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่ไปทำงานต่างถิ่นทิ้ง
ลูกหลานให้อยู ่ตามลำพัง หรือ อยู ่กับคนชรา สังคม
วัยรุ่นหลงใหลความสะดวกสบาย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มั่ว
สุมอบายมุขมากขึ้น 
     วัฒนธรรม ประเพณีในการครองเรือนแต่งงานเมื่อ
อายุยังน้อย 
 
 
 
ด้านเทคโนโลยี 
     ระบบการสื่อสารในชุมชน ครอบครัวนักเรียนยังไม่
มี เช่น โทรศัพท์หมู่บ้านหรืออินเตอร์เน็ตไร้สาย 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
     ประชาชนส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน หนี้กองทุนเงิน
ล้าน หนี้นอกระบบ วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศทำให้
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงแต่ประชากรมี
รายได้ต่ำ ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย  
ผลผลิตตกต่ำ ทำให้น ักเร ียนขาดอุปกรณ์ท ี ่ ใช ้ใน
การศึกษา 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     กฎหมายให้สิทธิเสรีภาพ ทำให้นักเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื ่อน ใช ้ส ิทธ ิในทางที ่ไม ่ถ ูกต้อง ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
     ผ ู ้ปกครองบางส ่วนย ังไม ่ เห ็นประโยชน ์และ
ความสำคัญของการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา 
 

 
 
 

  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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  ปรากฏว่า ปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส ส่วนภายในมี จุดแข็ง มากกว่า จุดอ่อน 
กล่าวคือ  โรงเรียนวัดสันติการามมีสถานภาพโน้มเอียงไปในตำแหน่งที่ “ไม่เอ้ือแต่แข็ง” 
 
 

 โรงเรียนวัดสันติการาม มีทิศทางที่จะดำเนินโครงการตามกลยุทธ์และส่งเสริมเสถียรภาพให้สูงขึ้น 
เป็นกลยุทธ์ที่ “ไม่เอื้อแต่แข็ง” โดยเลือกการดำเนินงานที่กำลังดำเนินงานอยู่และกำลังเกิดขึ้นภายหน้าให้อยู่ใน
ระดับ สูงขึ้น (มาตรฐาน ปรับขยาย) 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพของโรงเรียนวัดสันติการาม 

ทิศทางการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสันติการาม 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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จากผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของโรงเรียนวัดสันติการามด้วยเทคนิค 
SWOT  สามารถนำมากำหนดเป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ดังต่อไป 

โรงเรียนวัดสันติการาม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
เน้นคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  พร้อมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นไทย บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามวิถีชีวิตความเป็นไทยบนพ้ืนฐาน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๕. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้ง ในและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืน ให้มีส่วนรว่ม 

ในการจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
4. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  และแนวทาง 

ปฏิรูปการศึกษา 
6. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 
8. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

ประพฤติดี  กีฬาเด่น สร้างเสริมทักษะด้วยกิจกรรม น้อมนำความพอเพียง 

 

 

วิสัยทัศน์ (School Vision) 

พันธกิจ (School Mission) 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School Goals) 

ปรัชญาของโรงเรียน (School Philosophy) 

    ส่วนที่ 3 : ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา 
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี 

 

ประพฤติดี   มีคุณธรรม   นำวิชา   กีฬาเด่น 

“ วิถีชีวิตพอเพียง ” 
นักเรียนมีทักษะความรู้ตามหลักสูตร ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมที่งดงาม 

และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง” 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการส่งเสริม

ให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการฝากออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย 

 “อยู่อย่างเรียบง่าย  ยึดความพอเพียง และเน้นความสามัคคีของหมู่คณะ” 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
   เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา   
                   หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง 
                   ส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

      ผู ้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คติพจน์ (School Motto) 

คำขวัญโรงเรียน (School Slogan) 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Identity) 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Entity) 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

กลยุทธ์ (School Strategies) 

เป้าหมาย (Goals) 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  โรงเรียนวัดสันติการาม ได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อ และกลไกประเภทการทรงตัว การปีนป่าย ห้อยโหน 
และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการฝึกทักษะให้เด็กได้แปรงฟันในขณะอยู่ที่บ้านให้ต่อเนื่องจากการ
ปฏิบัติ ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ หรือประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งหลวงเพ่ือขอฟลูออไรด์
มาให้เด็กอม และบ้วนปากสัปดาห์ละ  1 ครั้ง  
 ๒) เด็กควรได้รับการฝึกให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ คือ มีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับวัย ทักษะเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ ครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาบอก
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกเล่นขายของ การเล่นบทบาทสมมติ การแสดง
ละครง่าย ๆ สำหรับเด็ก การจำลองเหตุการณ์รวมถึงส่งเสริมด้านการอ่าน เช่น ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ การเล่า
นิทาน การวาดภาพจากหนังสือ การเล่าเรื่องจากภาพ เป็นต้น 
 ๓) สถานศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมเด็กให้มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอังกะลุงจากไม้ไผ่
ที่สามารุหาได้ในท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกับการทำกิจกรรมตามตารางการจัดประสบการณ์ในแต่ละวัน และ
ควรประสานขอความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความชำนาญมาช่วยสอน เพื่อให้เด็กได้แสดงตาม
ศักยภาพเป็นที่รู้จักของชุมชน และองค์กรภายนอก 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดมทุน เพ่ือสร้างห้องเรียนเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก รวมทั้งสร้างสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม 
พ้ืนที่สำหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ที่เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ทุกด้านสมวัย 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑) ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักการประหยัดสิ่งของทั้งที่เป็นของตนเองและส่วนร่วม เช่น 
การใช้น้ำเท่าที่จำเป็น และมีที่รองรับ พูดถึงกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติสม่ำเสมอรวมถึงการใช้คำสุภาพในการ
พูด  เช่น ค่ะ ครับ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เช่น การสลับการเป็นหัวหน้าชั้นเรียน การข้ึน
นำในการทำกิจกรรม  การเล่นเรื่องตามจินตนาการ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



- ๑๖ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 

 ๒) ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการทดลอง การทำโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย การ
สำรวจธรรมชาติ การผลิตของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 6 กิจกรรม ทั้งที่เป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดเปลี่ยนบอร์ดทุกภาค
การศึกษา การปรับเปลี่ยนมุมต่าง ๆ โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

4. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการวิเคราะห์ระบบ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนโดยการวิเคราะห์เป้าหมายในภาพรวม เป้าหมายแต่ละด้าน วิเคราะห์สาระ
เนื้อหา วิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแต่ละด้าน และในการดำเนินงานควรมี
การบันทึกร่องรอยของการดำเนินการ รวบรวมหลักฐาน โดยเฉพาะร่องรอยการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
เครื่องมือในการประเมินที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของโครงการ   
 
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ O-NET ให้ครอบคลุมความสามารถในการ
เรียนรู้ทั้งความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนายาก
ระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ โดยการจัดกิจกรรมการติวเข้มเติมเต็มความรู้ การเข้าค่ายวิชาการ 
เพ่ือปรับความรู้พื้นฐาน การทดลอง การทำโครงงาน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อดำเนินการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และควรดำเนินการโครงการรักการอ่านให้เป็น
ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะให้รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องแต่งกาย ถุง
เท้า รองเท้าอย่างต่อเนื่อง และการใช้คำพูดที่สุภาพ เช่น การพูดให้หางเสียง  (ค่ะ/ ครับ) ให้เป็นกิจนิสัย 
 ๓) ควรจัดบรรยากาศห้องสมุดให้มีความพร้อม และจูงใจให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้ โดยการจัดมุมต่าง ๆ 
ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น เช่น มุมเล่านิทานคุณธรรม มุมศิลปะการวาดภาพระบายสี จัดหาหนังสือประเภทวารสาร
บันเทิง และการจัดการเรียนการสอนของครูควรเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จัก การค้นคว้าจากหนังสือเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ผู้เรียนอีกวิธี และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความพร้อมในการบริการ 
 ๔) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการคิด และทำด้วยตนเอง เช่น การทำโครงงานที่สะท้อน
สภาพท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 ๕) ควรนำผลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการส่งเสริมนักเรียนมาประชุมร่วมกันกับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเล่นเครื่องดนตรี (อังกะลุง) ให้เป็นที่รู้จักทุกหน่วยงาน และอยู่คู่
กับสถานศึกษาตลอดไป 
 ๖) สถานศึกษาควรดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (อังกะลุง) ที่มีความ
ชำนาญ มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการ
ผลิตเครื่องเล่นดนตรี (อังกะลุง) จากไม้ไผ่ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผู้ เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 
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๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  ผู้นำท้องถิ่น ครูองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา และเป็นทุนสำหรับผู้เรียนที่ยากจน พัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลโครงการ และงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีความจำเพาะเจาะจงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุง เป้าหมาย และกิจกรรมให้เหมาะสม และตรง
ประเด็น บันทึก การดำเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจน เพ่ือประโยชน์
ในการติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ และนำผลไปใช้ในการวางแผน และการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ 

๓.  ด้านการจักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สถานศึกษาควรดำเนินการด้านนำผลการประเมินในการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ขาดความเป็นระบบ และในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู ๒ คนใน ๑๑ คนไม่มีการออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสม
กับกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และนำมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ระบบ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ให้ชัดเจน
โดยการวิเคราะห์เป้าหมายในภาพรวม เป้าหมายแต่ละด้าน วิเคราะห์สาระเนื้อหา วิเคราะห์ความเชื่อมโยง แต่ละ
ด้าน และกำหนดวิธีดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการบันทึกร่องรอยการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

และโครงการ 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
รายรับ 

เงินค่าใช้จ่ายรายหัว คนละ (บาท) จำนวนนักเรียน รวมจำนวนเงิน 
ระดับปฐมวัย 1,700 61 103,700 
ระดับประถมศึกษา 1,900 213 404,700 

รวม 274 508,400 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ (บาท) จำนวนนักเรียน รวมจำนวนเงิน 

ระดับปฐมวัย 430 61 26,230 
ระดับประถมศึกษา 480 213 102,240 

รวม 274 128,470 
 
รายจ่าย 

รายการ จำนวนเงินเฉลี่ย/เดือน รวม (ปี) 

1. ค่าสาธารณูปโภค   
1.1 ไฟฟ้า 16,666.66 200,000.00 
1.2 โทรศัพท์ 191.66 2,300.00  
1.3 ประปา 500.00 6,000.00 
1.7 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 741.66 8,900.00 

รวมรายจ่าย - 217,200.00 
เงินรายหัวคงเหลือสุทธิ - 291,200.00 

การจัดสรรงบประมาณ 
1. จัดสรรเป็นงบวิชาการ 60 % - 174,200.00 
2. จัดสรรเป็นงบบริหารทั่วไปและบุคคล 40 % - 116,480.00 

                                                                 (ข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 

 

               ส่วนที่ 4 : รายละเอียดการใช้งบประมาณและโครงการ      



เงินสนับสนุน

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT จาก อบต.

1 โครงการบ้านนักวิทย์ 10,000.00     ณิชกานต์/กาญจนา

2 โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัย 10,000.00     กาญจนา/ณิชกานต์

20,000.00    

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.00       พุทธินทร์/คณะครู

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000.00       เสาวนีย์/คณะครู

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000.00       ชลดา/อนันต์ภา

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3,000.00       รทิพย์/คุณารัตน์

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3,000.00       กัญญาภัทร/คณะครู

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (NT) 3,000.00       ดวงกมล/คณะครู

7 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 10,000.00     ดวงกมล/คณะครู

8 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและพลานามัยของผู้เรียน 30,000.00     ศุภกิตต์ิ/คณะครู

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและสุนทรียภาพของผู้เรียน 3,000.00       อนันต์ภา/พุทธินทร์

10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน 1,000.00       ผอ./จตุพร/คณะครู

11 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 5,000.00       ศุภกิตต์ิ/คณะครู

12 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 20,000.00   อนันต์ภา/วาณิชชา

ท่ี ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนวัดสันติการาม  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

งานบริหารวิชาการ : ระดับการศึกษาปฐมวัย

จ านวนเงิน (บาท)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา

ฝ่าย/โครงการ

จัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงาน : การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปฐมวัย โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 2 โครงการ 

จัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงาน : การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 32 โครงการ 

งานบริหารวิชาการ : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ : ระดับการศึกษาปฐมวัย

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม
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เงินสนับสนุน

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT จาก อบต.
13 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 500.00         ดวงกมล/คุณารัตน์

14 โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 60,000.00     อนันต์ภา/พุทธินทร์

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 20,000.00     จตุพร/คณะครู

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 70,000.00     พุทธินทร์/ศุภกิตต์ิ

17 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ประจ าห้องเรียน 24,000.00     จตุพร/คณะครู

153,500.00  23,000.00    5,000.00      60,000.00    20,000.00  -                    -             

18 โครงการบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 217,200.00    ปภาวี/อนันต์ภา

19 โครงการด าเนินงานบริหารงบประมาณ 2,000.00       งานงบประมาณ

219,200.00  -             -             -             -           -                    -             

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 40,000.00     ผอ./เสาวนีย์

21 โครงการจัดจ้างอัตราจ้างเพ่ือปฏิบัติการเรียนการสอน 240,000.00          ผอ./ปภาวี

40,000.00    -             -             -             -           240,000.00         -             

22 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,000.00       พุทธินทร์/อนันต์ภา

23 โครงการคุณธรรมน าชีวิต 15,000.00     รทิพย์/คุณารัตน์

24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 4,000.00       รทิพย์/คุณารัตน์

25 โครงการวันส าคัญประจ าปี 10,000.00     ผอ./เสาวนีย์

26 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000.00       ดวงกมล/คณะครู

27 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,000.00       ปภาวี/เสาวนีย์

28 โครงการ Zero Waste 1,000.00       พุทธินทร์/อนันต์ภา

งานบริหารงบประมาณ

รวมงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

รวมงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล

งานบริหารท่ัวไป

ท่ี ฝ่าย/โครงการ

จ านวนเงิน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา

รวมงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม
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เงินสนับสนุน

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT จาก อบต.

29 โครงการป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติในสถานศึกษา 5,000.00       ศุภกิตต์ิ/คณะครู

30 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 35,000.00     ผอ.

31 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส าหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน 8,000.00       พุทธินทร์/ศุภกิตต์ิ

32 โครงการอาหารกลางวัน 266,600.00    ชลดา/รทิพย์

69,000.00    4,000.00      15,000.00    -             -           -                    266,600.00  

501,700.00  27,000.00    20,000.00    60,000.00    20,000.00  240,000.00         266,600.00  

501,700.00  

127,000.00  

240,000.00  

266,600.00  

รวมงบประมาณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ท่ี ฝ่าย/โครงการ

จ านวนเงิน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา

งานบริหารท่ัวไป (ต่อ)

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (127,940 บาท)

รวมเงินรายได้สถานศึกษา

รวมเงินสนับสนุนจาก อปท.

รวมงบประมาณ

รวมเงินค่าใช้จ่ายรายหัว (506,300 บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม
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ชื่อโครงการ    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณิชกานต์  ชูโลก และ นางสาวกาญจนา พราหมวงค์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑, ข้อที่ ๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของประชากร
ด้วยการศึกษา รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ 
 งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เด็กปฐมวัย (3-6ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะความสามารถในการเรียนรู้
และการจดจำสูงสุด เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดีเพ่ือให้มีทัศนคติและทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ หากครูผู้สอน
ในระดับปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคกระบวนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยเสริมเข้าไปใน
หลักสูตร ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น ความ
ช่างสังเกตและความสามารถในการจดจำวิชาต่าง ๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างด ี
 ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลในประเทศเยอรมณี จากโครงการ “Haus der Kleinen Forscher” (หรือ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรัก
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย 
 โรงเรียนวัดสันติการาม ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยการดูแลของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ 
      ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
      ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนนำเสนอกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์  
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   
     ๑)  ร้อยละ ๘0 นักเรียนทำการทดลองวิทยาศาสตร์ 
     ๒)  ร้อยละ ๘0 นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
     ๓)  ร้อยละ 80 นักเรียนนำเสนอกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
    ๑)  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
นักเรียนมีทักษะและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 
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๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว/รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๑0,000 บาท (หนึ่งหมื่น  
บาทถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕6๒     กาญจนา, 

ณิชากานต์ 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕6๒     ผอ., 

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม

ของโครงการ 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การทดลองวิทยาศาสตร์ 
- จัดการเรียนรู้ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ตามกิจกรรม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

พ.ย. ๒๕6๒ 
 

มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 

 
 
๑0,000 

 
- 

 

กาญจนา, 
ณิชากานต์ 

๔. ติดตามและประเมินผล ต.ค. ๒๕6๓ - - - - กาญจนา, 
ณิชากานต์ 

รวมเป็นเงิน - - - ๑0,000  
 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. 
 

2. 
 
3. 
 

นักเรียนร้อยละ ๘0 ทำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนร้อยละ ๘0 ทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนร้อยละ 80 นำเสนอกิจกรรมใน
วันวิทยาศาสตร์ 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

แบบบันทึกการยืมคืนหนังสือ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ 
นักเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรมของ 
นักเรียน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.1  นักเรียนทำการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 
     ๗.2  นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
     ๗.3  นักเรียนนำเสนอกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ได้ 
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       ผู้เสนอโครงการ            ผู้เสนอโครงการ 
  
 
      ลงช่ือ.........................................................                     ลงช่ือ.......................................................... 

    (นางสาวกาญจนา  พราหมณ์วงศ์)                           (นางสาวณิชการต์   ชโูลก) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                  ครผูู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                    ลงช่ือ................................................ 
                                                (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 
 
 
 
                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
    
                                       ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณิชกานต์  ชูโลก และ นางสาวกาญจนา พราหมวงค์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๕  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑, ข้อที่ ๒ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เจตนารมณ์สำคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้และถือว่าผู ้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งนีโ้ดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม เป็นผู้  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ เนื่องจากเป็น
ช่วงอายุที่สมองมีการพัฒนาสูงที่สุด จึงเป็นช่วงสำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งด้านพัฒนาการ ร่างกาย 
สติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข   
  การจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้โดยการใช้สื่อในการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเกมการศึกษาจะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหาของ
บทเรียนที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อการสอน เพราะอาจนับได้ว่าความสนใจเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและทักษะในการเสริมสร้างเด็กให้ เก่ง ดี มี
สุข เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และมีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
      ๒.๒ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปฐมวัย 
      ๒.๓ เพ่ือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนปฐมวัย  
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๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 

  ๑.  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับนักเรียนปฐมวัย และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

  ๒.  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. ร้อยละ ๙๐ ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน  
  ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  ๓. ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   

   
๔.  งบประมาณ  

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว/รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น   
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ผอ. 
๒. มอบหมายงานผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ผอ. 

๓. ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
๓.๑ ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ 
ประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร 
๓.๒ จัดกิจกรรมนิเทศภายใน  
๓.๓ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
๓.๔ จัดทำ จัดหา จัดซื้อสื่อวัสด ุ
ครุภัณฑ์การศึกษาปฐมวัย ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๓.๕ จัดกิจกรรมวิชาการปฐมวัย 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ก.ย. ๒๕๖๓ 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
 
 

- 
- 

 
- 
 
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
- 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
- 

 
ณิชกานต์,     
กาญจนา  
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ๓.๖ ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย 

      

๔. ประเมินผลการดำเนนิการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมวัย เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
ตรวจสอบ ทบทวน 

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

- - - - ณิชกานต์,     
กาญจนา  
 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๕. วัดและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

- - - - ณิชกานต์,    
กาญจนา 

๖. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

- - - - ณิชกานต์,    
กาญจนา 

รวมเป็นเงิน - ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐  
 

*ถัวจ่ายทุกรายการ* 
 

๖.  วัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

๑. 
 
 
๒. 
 

๓. 

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที ่มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับว ัย และมีความพร้อมทั ้งด ้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   

- การสังเกต   
- การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ 
  สัมภาษณ์ 
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๗.  ผลคาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย 
     ๗.๒ นักเรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๗.๓ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย 
 
 

            ผู้เสนอโครงการ                                                                       ผู้เสนอโครงการ   
 
 
ลงช่ือ.............................................                                             ลงช่ือ........................................................                           
        (นางสาวณิชกานต์  ชูโลก)                                                      (นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ)์                                     
 
 
 
                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                   ลงช่ือ............................................... 
                                              (นายศุภกิจ  รัชตหิรญั) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติกาม 
 
                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                 ลงช่ือ................................................ 
                                              (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก และ คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
     ศาสตร์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ โดยมุ่งเน้นความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 
         ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          พ.ศ. 
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้สูงขึ้น 
     ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  
     ๒.๓  เพ่ือแก้ปัญหาในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
     ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้จากการอ่านไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
     ๒.๕  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  
          
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   
            ๑)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้นกว่าเกณฑ์และเป้าหมาย 
                 ของโรงเรียน 
            2)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีค่าคะแนนการประเมินระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นกว่าเดิม 

  ๓)  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย   

     3.2  ด้านคุณภาพ 
   1)  ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
            ๒)  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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๔.  งบประมาณ 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 256๓ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ 

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์ 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 

พ.ย. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์ 

 - สำรวจความต้องการและ
คุณภาพของวัสดุในการ
จัดทำสื่อ และเอกสาร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

พ.ย. ๒๕62 
และ  

พ.ค. ๒๕63 

- - - - พุทธินทร์ 

 - จัดซื้อเอกสาร และวัสดุ  ตลอดปี
การศึกษา 

- 1,000 - 1,000 พุทธินทร์
คณะครู 

 - จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
และวันสุนทรภู่ 

มิ.ย. ๒๕63 - - 1,000 1,000 พุทธินทร์, 
คณะครู 

 - กิจกรรมการสอนเสริม 
วิชาภาษาไทยในการ
ทดสอบระดับชาติ  
O-NET 

ธ.ค.- ก.พ. 
๒๕63 

- - 1,000 1,000 พุทธินทร์
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - พุทธินทร์, 
คณะครู 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - พุทธินทร์, 
คณะครู 

รวมเป็นเงิน - 1,000 2,000 3,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.   การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูจัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- การสำรวจ - แบบสำรวจ 
 

2. เอกสารสนับสนุนการสอนและวัสดุเพียงพอ
และมีความพร้อมในการจัดใช้งาน 
ผู้เรียนได้รับความรู้จากการฝึกทักษะตาม 

- การสอบถาม 
 
 

- แบบสอบถาม 

3. 
 

กระบวนการเรียนการสอนและมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

4. เอกสารสนับสนุนการสอนและวัสดุเพียงพอ
และมีความพร้อมในการจัดใช้งาน 
ผู้เรียนได้รับความรู้จากการฝึกทักษะตาม 

- การสอบปลายภาค - ข้อสอบ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  มีเอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน และวัสดุเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของโรงเรียน 
 
 
                ผู้เสนอโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
          (นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก)                                           (นายศุภกิจ   รชัตหิรัญ) 

 ครผูู้รับผิดชอบโครงการ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 
 
 
 

                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                    ลงช่ือ................................................ 
                                                 (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเสาวนีย์  หน่อทิม  และ  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ศึกษาธิการ. ๒๕๔๒ : ๕) โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผู้สอนและผู้บริหารที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้เพื่อมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ทำได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะการผสมผสานสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 
ควบคู ่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชาด้วย (วิชาการ. ๒๕๔๒ : ๑๓)วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของทุกสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ มีทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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 โรงเรียนวัดสันติการามให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดไว้ทางโรงเรียนจึงได้จำทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 ให้สูงกว่า ร้อยละ ๗๐  
 
     2.2  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ม ี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๗๐ 
     2.๓  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด และสามารถนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
     2.๔  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  ๑)  ร้อยละ ๗๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น  

  2)  ร้อยละ ๗๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 

  3)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะ 
กระบวนการคิด และสามารถนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 

  ๔)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖          มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

   2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 
        ๓)  ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด และสามารถนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 
             ๔)  นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
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๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 256๓ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - เสาวนีย์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
เสาวนีย์ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม

ของโครงการ 
พ.ย. ๒๕62 - - - - เสาวนีย์ 

 - สำรวจความต้องการ พ.ย. ๒๕62 
และ  

พ.ค. ๒๕63 

- - - - เสาวนีย์, 
คณะครู 

 - จัดหา / ซื้ออุปกรณ์ ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - เสาวนีย์ 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - เสาวนีย์ 
คณะครู 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - เสาวนีย์ 
คณะครู 

รวมเป็นเงิน - - ๓,000 ๓,000  
 

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
สูงขึ้น 

- การสอบปลายภาค - ข้อสอบ 
 

2. 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
สูงขึ้น 

- ผลการสอบวัดผลระดับชาติ 
 

- ข้อสอบ 
 

3. 
 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

4. นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     ๗.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     ๗.๓  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะกระบวนการ

คิด และสามารถนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 

     ๗.๔  นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 
              ผู้เสนอโครงการ                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ..................................................                                              ลงช่ือ................................................ 
        (นางสาวเสาวนีย์  หนอ่ทิม )                                                             (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ)   
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
                      
                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชลดา  พัดเย็น  และ  นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๒, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์  พร้อมตัวชี ้ว ัด ซึ ่งเป็นเป้าหมายสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะได้รับการพัฒนาทั ้งด้านความรู้ 
กระบวนการคดิ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ โดยมุ่งเน้น
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
แต่ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำซึ่งมีผลมาจากผู้เรียน
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสอนยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ทำให้ผู้เรียนเบื่อ
หน่าย ไม่อยากเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนค่อนข้างช้า เรียนไม่ทันเพ่ือนและไม่เห็นความสำคัญของการเรียน   
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุนโยบาย เจตนารมย์ของกระทรวงศึกษาธิการและเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๒.๒  เพ่ือปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยและผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล   ด้วยข้อมูลและประจักษ์พยานที่นำมาอ้างอิงได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๑)  ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตร่ะดับ  ๓  ขึ้นไป   
             ๒)  ร้อยละ  ๗๐ นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ที่มีปัญหาการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับที่พึงพอใจ        
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
             ๑)  ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 



- ๓๗ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

             ๒)  นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง 

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ชลดา, 

อนันต์ภา 
๒. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ผอ. , 

ชลดา, 
อนันต์ภา 

๓. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

พ.ย. ๒๕๖๒ - - - - ชลดา, 
อนันต์ภา 

 - จัดป้ายนิเทศความรู้
วิทยาศาสตร์ 

พ.ย. ๒๕๖๒ 
และ  

พ.ค. ๒๕๖๓ 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ชลดา 
 

 - เสนอข่าว / ความรู้
วิทยาศาสตร์ 
รายการ  “เสียงตามสาย” 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - ชลดา 

 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
สอบระดับชาติ (O-net) 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ชลดา 

 - กิจกรรมสัปดาห์ 
วันวิทยาศาสตร์   

ส.ค. ๒๕๖๓ - - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ชลดา, 
คณะครู 

๔. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕๖๓ - - - - ชลดา, 
อนันต์ภา 

๕. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕๖๓ - - - - ชลดา, 
อนันต์ภา 

รวมเป็นเงิน -  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น - การสอบปลายภาค - แบบทดสอบ  
๒. ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีเหตุผล - การสังเกต, การทดสอบ   - แบบสังเกต, แบบทดสอบ   

๓. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

    
    
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๔. ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การจัดการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- การสอบถาม, การทดสอบ   
 

- แบบสอบถาม, แบบทดสอบ 
 

๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 
     ๗.๒  นักเรียนร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน  สามารถทำงานกลุ่มอย่างได้ผล 
     ๗.๓  นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด การจดัการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
     ๗.๔  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     ๗.๕  นักเรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 
              ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                    ลงช่ือ................................................... 
          (นางสาวชลดา   พัดเย็น)                             (นางสาวอนันต์ภา   เกษรบัว) 
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                        ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                 (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 
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                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  
                                                    และวัฒนธรรม 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์ และ นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย โรงเรียนโรงเรียนวัดสันติการามได้ตั้ง เป้าหมาย การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัน
เป็นการประเมินผลที่ให้ความสำคัญแก่นักเรียนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สู งขึ้นความต้องการที่ได้จากผล
ของการดำเนินการในปัจจุบัน คือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนที่ต่อเนื่อง ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเน้นความพึงพอใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ที่พร้อมจะมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมการฝึกฝนทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เทคนิคการคิดเร็ว คิดถูกต้อง การ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตและปัจจุบันและการสรุปองค์ความรู้ได้ โดยได้รับการสนับสนุน การ
กระตุ้นจากครูผู้สอนให้เกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ  และโอกาสที่
จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก  ประเทศไทยจึงต้องกำหนดทิศทางทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา  และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนวัดสันติการาม จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเทศสมาชิกอาเซียน เกิดการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็น
บุคคลที่รู้จักแบ่งปัน  มีจิตอาสาและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จึงไดจ้ัดโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
     2.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนทราบข่าวสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
     ๒.3  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
   

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
     1)  ร้อยละ ๘๐  นักเรียนสนใจเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนทราบข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
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     3.2  ด้านคุณภาพ  
       1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
       ๒)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๓ ,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอ
บ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

ต.ค. ๒๕62 - - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

พ.ย. ๒๕62  
- 

ก.ย. ๒๕63 

     

 ๑) กิจกรรมนายและเรา 
    นักเรียนช่วยสอนเพื่อน พ่ี 
น้องอ่านหนังสือ 

- - 500 500 รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

 ๒) กิจกรรมข่าวทันโลก 
    ตัวแทนอ่านข่าวหน้าเสาธง
ทุกวันเพื่อเป็นความรู้ให้กับ
นักเรียน 

- - 500 500 รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

 ๓) กิจกรรมวันอาเซียน ส.ค. ๒๕๖๓ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

๔. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์ 

รวมเป็นเงิน - - ๓,๐00 ๓,๐00  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. กิจกรรมนายและเรา - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. กิจกรรมข่าวทันโลก - การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมวันอาเซียน - การทดสอบ - แบบทดสอบ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนให้ความสำคัญวิชาสังคมศึกษาให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
     ๗.๒  นักเรียนมีทักษะและนำประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
     ๗.๓  การบูรณาการกิจกรรมสอดรับการสร้างเสริมองค์ความรู้ ทักษะการฝึกฝนผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
         (นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์ )                              (นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                  ลงช่ือ................................................ 
                                             (นายศุภกิจ  รัชตหิรญั) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                  ลงช่ือ................................................ 
                                               (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกัญญาภัทร  ศรีประจันทร์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่อง
จากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความ   
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผู
อ่ืนดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้ง
เขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 
 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาและจากการทดสอบระดับชาติ พบว่า  ในภาพรวม
ผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาและต่ำกว่า
เกณฑ์ของระดับชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้
จัดทำกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างมีศักยภาพและ
มีความสุข 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น ในระดับ 
สถานศึกษา ระดับเขต และระดับบาติ  
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
     1)  ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ในระดับ โรงเรียน ระดับเขต 
 และระดับชาติ 
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            2)  ร้อยละ ๗๐ นักเรียนมีการพัฒนาการในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 
            ๓)  นักเรียนทุกคนทีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
     3.2  ด้านคุณภาพ  
       1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       ๒)  นักเรยีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได ้

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๓ ,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - กัญญาภัทร 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ., 
กัญญาภัทร, 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

      

 ๑) กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาอังกฤษวันละคำ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - กัญญาภัทร, 
สภานักเรียน 

 ๒) กิจกรรมภาษาพาเพลิน
ด้วยเกม Cross Word 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กัญญาภัทร 

 ๓) กิจกรรมวันคริสมาสตร์ ธ.ค. ๒๕๖๒ - - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ กัญญาภัทร, 
คณะครู 

 ๔) กิจกรรมพิชิต O-NET ธ.ค. ๒๕๖๒  
- 

ม.ค. ๒๕๖๓ 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ กัญญาภัทร 

๔. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - กัญญาภัทร 
๕. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - กัญญาภัทร 

รวมเป็นเงิน - - ๓,00๐ ๓,๐00  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. กิจกรรมเสียงตามสายภาษาอังกฤษ 
วันละคำ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. กิจกรรมภาษาพาเพลินด้วยเกม  
Cross Word 

- การสอบถาม, การเข้า
ร่วมกิจกรรม, การทดสอบ 

- แบบสอบถาม, แบบบันทึกเข้า
ร่วมกิจกรรม, แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมวันคริสมาสตร์ - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

๔. กิจกรรมพิชิต O-NET - การทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
     ๗.๒  นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
     ๗.๓  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ.............................................................                        ลงช่ือ.............................................................                                         
         (นางสาวกัญญภัทร  ศรีประจันทร์)                                                (นายศุภกิจ  รัชตหริัญ) 
               ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 

 
                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                ลงช่ือ................................................ 
                                              (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงกมล  แย้มเกษร   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 
        จากหลักการและกรอบแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ในหมวด 1 ความมุ่งหมาย และหลักการ มาตรามาตรา 
6 ได้กล่าวถึง “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และ
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ข้อที่ 1 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม  ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อที่ 2 
ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการการ
บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ข้อที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ข้อที่ 4 ความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ข้อที่ 5 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) จะทดสอบทุกปี
การศึกษา ซึ ่งดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เพื ่อทดสอบในรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านและเขียน โรงเรียนได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงดำเนินการ
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
     2.2  เพ่ือพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  ร้อยละ ๗๕ นักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT) ระดับดี 
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     3.2  ด้านคุณภาพ 
       สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ๓ เปอร์เซ็นต์ 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 3 ,000 บาท (สามพัน       
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติ 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ดวงกมล 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
ดวงกมล 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 
- กิจกรรมการซ่อมเสริม 
- กิจกรรมการการเรียน
การสอน 
- กิจกรรมการติวข้อสอบ 

พ.ย. ๒๕62 
และ  

พ.ค. ๒๕63 
- 

- 3,000 3,000 ดวงกมล 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 
5. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 

รวมเป็นเงิน - - 3,000 3,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1
. 

นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) ระดับดี 

- ทดสอบ (NT) ปีการศึกษา 
2562 

- รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(NT) ปีการศึกษา  
2562 

2 
 

 

นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 3 % 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        
     7.2  เพ่ือพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
       
 
ลงช่ือ...................................................                                            ลงช่ือ................................................ 

     (นางดวงกมล  แย้มเกษร)                                                      (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม                            

 
 

 
                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                 ลงช่ือ................................................ 
                                              (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงกมล  แย้มเกษร  และ  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน   
และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที ่อำนวยความสะดวก          
จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน การ
ปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด  จัด
บรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ดังนั้น โรงเรียนวัดสันติการาม จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการ
เรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและดำเนินกิจกรรม
ต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน 
และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่าน
มากขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
     2.2  เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
     2.3  เพ่ือกระตุ้นและชี้นำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
     2.4  เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ 75 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว   
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   2)  ร้อยละ 75 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม    
       3.2  ด้านคุณภาพ 

    1)  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว   
  2)  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้สารสนเทศ 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น       
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ดวงกมล 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
ดวงกมล 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

 - - - -  

 - กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และส่งเสริมการค้นคว้า
ความรู้จากห้องสมุด 

 - - - - ดวงกมล, 
คณะครู 

 - กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ  - - 8,000 8,000 ดวงกมล, 
คณะครู 

 - กิจกรรมเสียงตามสาย(ดีเจ
เสียงใส) 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - ดวงกมล, 
คณะครู 

 - กิจกรรมยอดนักอ่าน  - - 1,000 1,000 ดวงกมล, 
คณะครู 

 - กิจกรรมตามวันสำคัญ  - - 500 500 ดวงกมล, 
คณะครู 

 - กิจกรรมวันสัปดาห์
ห้องสมุด 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - 500 500 ดวงกมล, 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 
5. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 

รวมเป็นเงิน - - 10,000 10,000  
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* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
๖.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. นักเรยีนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

- การสำรวจ, การสังเกต 
 

- แบบสำรวจ,
แบบสังเกต 

2. 
 

นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
และใช้ชีวิตประจำวันได้ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

3. 
 

นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     7.2  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
       
 
ลงช่ือ...................................................                                          ลงช่ือ.................................................. 

    (นางดวงกมล  แย้มเกษร)                                                  (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม                            

 
 

 
                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
                                       ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาทักษะด้านกีฬาและพลานามัยของผู้เรียน 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  อินทนิล  และ  คณะครู   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๖ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายการศึกษาปฏิรูปการศึกษานั้น เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และมีสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดความสามัคคีขึ ้นในหมู่คณะ และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

สภาพปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการามได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกปี และ
จัดเป็นกีฬาต้านยาเสพติดด้วย ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ทำให้ทราบว่านักเรียนที่มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาบ่อยครั้ง จะมีพัฒนาการทางด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  แต่นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังมีความสนใจการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาน้อยอยู่ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกีฬาของชาติ โรงเรียนวัดสันติการาม
จึงจัดทำโครงการนี้ขึ ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีความสนใจ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย 
สุขภาพพลานามัย การเล่นกีฬามีการพัฒนา และเพ่ิมทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาให้สูงขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต กล้าแสดงออก และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา 
     ๒.๓  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๒.๔  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
     ๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬา แข่งขันกีฬาประเภทกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ 
     ๒.๖  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด 
     ๒.๗  เพื่อเป็นการให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๑)  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน  มีพัฒนาการด้านทักษะในการดำรงชีวิตและกล้าแสดงออก 
             ๒)  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ทุกระดับชั้น รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติการาม 
             ๓)  นักเรียนทุกระดับชั้นรวมศูนย์เด็กเล็ก ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
             ๔)  นักเรียนของโรงเรียนมีทักษะและความสามารถในการเล่นกีฬาสูงขึ้น 
             ๕)  โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ   เข้าร่วมการ 
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แข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ตำบล จังหวัดและในระดับที่สูง ๆ ขึ้นไปตามความสามารถของนักเรียนที่ทำได้ 
 
       ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
              ๑.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              ๒.  นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน เห็นความสำคัญของกีฬา 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๓๐,000 บาท (สามหมื่น    
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ศุภกิตติ์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. 

๓. ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงาน
ที่วางไว ้

      

 - กิจกรรมออกกำลังกายมวย
ไทยตอนเชา้ วันจนัทร์-วนัศุกร ์

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - ศุภกิตติ์, 
คณะครู 

 - กิจกรรมออกกำลังกาย 
วันพุธ เวลา ๑๔.๓๐ น. – 
๑๕.๓๐ น. 

- - - - ศุภกิตติ์, 
คณะครู 

 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ต.ค. ๒๕62 - ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศุภกิตติ์, 
คณะครู 

๔. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕6๓ - - - - ผอ. และ 
ศุภกิตติ์ 

๕. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕6๓ - - - - ศุภกิตติ์ 

รวมเป็นเงิน - ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
๑. นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ - บันทึกสุขภาพ - แบบบันทึกสุขภาพ 
๒. นักเรียนได้แสดงออก  และมีความสนใจเข้าร่วม

โครงการฝึกซ้อม    
- การสัมภาษณ์ - แบบสำรวจ 

๓. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน 
ทุกคน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
๔. ความสำเร็จที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา - สังเกตการณเ์ข้าร่วม 

  แข่งขันกีฬา  
- เกียรติบัตร,      
  ถ้วยรางวัล 

๕. นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุข - สังเกต,  
  สัมภาษณ์นักเรียน,  
  สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

- แบบสังเกต,  
  แบบสัมภาษณ์ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ 
     ๗.๒  นักเรียนเห็นคุณค่า รู้จักใช้เวลาว่าง และสนใจในด้านกีฬา 
     ๗.๓  นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๗.๔  นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
     ๗.๕  นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของกีฬา  
     ๗.๖  นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
     ๗.๗  ได้นักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่อไป 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
           (นายศุภกิตติ์  อินทนิล)                                                             (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริม-พัฒนาทักษะชีวิตและสุนทรียภาพของผู้เรียน 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว,  นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก,  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่จะสร้างและพัฒนาเป็น

ภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่ผู้เรียนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบ คือ         การ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการ
กับอารมณ์และความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยทักษะชีวิตนั้นเป็นความสามารถที่เกิดในตัว
ผู้เรียนได้ด้วยโดยการเกิดเองตามธรรมชาติ การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริม
สุนทรียภาพกับนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์เป็นทักษะของการใช้ความรู้สึก อารมณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับพฤติกรรมสุดท้ายของบุคคลซึ่งต้องมีกระบวนการพัฒนาและกลไก ของการควบคุมที่เข้มแข็ง ทั้งยังส่งผลถึง
พัฒนาทักษะทางอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์  

ดังนั้นการส่งเสริม-พัฒนาทักษะชีวิตและสุนทรียภาพของผู้เรียนนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุนทรียภาพ สามารถนำทักษะ
ดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เ รียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นและที่ตนเองสนใจ 
สามารถจัดการอารมณ์ จัดการความคิด เกิดสุนทรียภาพในตนเอง 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย 
     2.2  เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในตัวของผู้เรียน 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม จำนวน 27๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
  2)  ร้อยละ 60 ของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม จำนวน 17 คน เกิดความสนใจในทักษะชีวิต 

และสุนทรียภาพ 
     3.2  ด้านคุณภาพ 

  1)  นักเรียนมีทักษะชีวิตและสุนทรียภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  
  2)  นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตและสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นมาพัฒนาผลงานของตนเอง 
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4.  งบประมาณ/แผนงาน 
  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงินนอกงบประมาณ ประเภท 
เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

5.   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

ต.ค. ๒๕62 - - - - อนันต์ภา,  
พุทธินทร์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ.และ
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 
- จัดการเรียนการสอนบูรณา
การทักษะชีวิตและ
สุนทรียภาพในทุกรายวิชา 
- กิจกรรมทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมกลุ่มสนใจ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
และสุนทรียภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 

1,000 
 
 

1,000 
1,000 

- 

 
 

1,000 
 
 

1,000 
1,000 

- 

 
 
อนันต์ภา,  
พุทธินทร์, 
ผอ., 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. 6๓ - - - - อนันต์ภา,  
พุทธินทร์ 

รวมเป็นเงิน - - 3,000 3,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. 
 

2. 
 

ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและสุนทรียภาพที่
เหมาะสมกับวัย 
ผู้เรียนสร้างผลงานของตนเอง โดยใช้
ทักษะชีวิตและสุนทรียภาพของตน 

- สอบถาม, สังเกต 
 
- สอบถาม, ผลงาน 

- แบบสอบถาม, แบบสังเกต 
 
- แบบสอบถาม, แบบทดสอบ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑   นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสุนทรียภาพที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง 
     7.2   นักเรียนนำทักษะชีวิตและสุนทรียภาพที่เกิดข้ึน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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                     ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 
      ลงช่ือ...................................................                               ลงช่ือ................................................... 

    (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว)                                             (นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก) 
      ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                         ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                    ลงช่ือ................................................ 
                                                 (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 

 
 

 
                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชื่อโครงการ     โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศภายใน 
แผนงาน     การบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศุภกิจ  รชัตหิรัญ  และ  นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.   มฐ.ที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รบ.1    ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ๓  
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่
สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ  และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบ 
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพชั้นสูง การนิเทศภายในจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไข ปฏิรูปการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำให้คำปรึกษาเพ่ือ
ร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดสันติการามจึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การนิเทศภายในขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
     2.2  เพ่ือนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
      2.3   เพ่ือนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      2.4   เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      2.5   เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
             2)  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3)  ครูร้อยละ 90 มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
            1)  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
            2)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
            3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4.  งบประมาณ/แผนงาน 
  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /  เงินนอกงบประมาณ ประเภท 
เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

5.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ., จตุพร 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานและมอบหมายงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ.,  
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 
- จัดทำมาตรฐานในภาพรวม
ของโรงเรียน 
- นิเทศการสอนภายใน
โรงเรียน 
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
รายงานประจำปี 
- จัดทำรายงานประจำปี
การศึกษา  

 
 

ต.ค. ๒๕62 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

มี.ค. ๒๕63 
 

มี.ค. - เม.ย.  
๒๕63 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

500 
 
- 
 
- 
 

500 

 
 

500 
 
- 
 
- 
 

500 

 
 
จตุพร, 
คณะครู 
ผอ., จตุพร 
 
ผอ. 
 
จตุพร 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ผอ., จตุพร 
รวมเป็นเงิน - - 1,000 1,000  

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ฯ
บุคลากรได้ทราบความก้าวหน้า 
รายงานประจำปี (SAR) 
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ทดสอบ 
- สอบถาม 
- เอกสาร 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานประจำปี 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
     7.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  
     7.3  ผู้ปกครอง วัด ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
     7.4  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     7.5  ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     7.6  นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
           (นายศุภกิจ  รัชตหิรญั)                                                  (นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                   (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                                        ลงช่ือ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ส่งเสริมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  อินทนิล  และ  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รบ.๑   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๖ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกให้ลูกเสือ

ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต  สภาพปัจจุบันโรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ระเบียบวินัย และไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาตนเอง
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมพลานามัยให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย ได้เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับ ลูกเสือ - เนตรนารีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.1  เพ่ือให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่ 
     2.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
     ๒.3  เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
            ๑)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
            ๒)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
            ลูกเสือสามัญนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศกึษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๕,๐00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
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๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำกิจกรรมเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ศุภกิตติ์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕๖๒ - - - - ผอ. 

3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานที่วางไว้ 

      

 - จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของ ลูกเสือ - เนตรนารี 

ตลอดปี 
การศึกษา 

- - - - ผู้กำกับ, 
รองผู้กำกับ 

 - ทำพิธีถวายราชสดุดี พ.ย ๒๕๖๒  - - - - ผู้กำกับ 
 - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ธ.ค ๒๕๖๒ -  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้กำกับ, 

รองผู้กำกับ 
4. ติดตามและประเมินผล ต.ค ๒๕๖๒ 

- 
ก.ย ๒๕๖๓  

    ผู้กำกับ, 
รองผู้กำกับ 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย ๒๕๖๓     ผู้กำกับ,  
รองผู้กำกับ 

รวมเป็นเงิน - - ๕,๐๐๐ ๕,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

- เนตรนารี 
- การสังเกต, สอบถาม - แบบสังเกต, แบบสอบถาม 

๒. 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 

- การสังเกต, สอบถาม - แบบสังเกต, แบบสอบถาม 

3. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- การสังเกต, สอบถาม - การสังเกต, สอบถาม 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
     ๗.๒  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
     7.3  นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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               ผู้เสนอโครงการ                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 

 (นายศุภกิตติ์  อินทนิล)                                                     (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 
 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 

 
                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
                                        ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว และ นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
        อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแบ่งเบาการทำงานของมนุษย์ และช่วยให้มนุษย์สามารถ
ทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา มีบทบาทใน
ทุกวงการอาชีพและเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการามได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้ในงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหว่างครูและผู้เรียน อีกท้ังยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จากผลการดำเนินการ
ของโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นและสามารถค้นคว้าหาข้อมลูได้
ด้วยตนเอง ครูมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวทันยุคประเทศไทย 4.0  
 ดังนั้น เพื่อให้ครูมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง โรงเรียนวัดสันติการามจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
     2.2  เพ่ือปรับเปลี่ยนการจดัการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยและผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2)  ร้อยละ 80 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและพร้อมจัดการเรียนการสอน 
  3)  ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
       1)  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2)  ผู้เรียนเกิดทักษะด้านเทคโนโลยี และเกิดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
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นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น     
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ 

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - อนันต์ภา,

วาณิชชา 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ.,  

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ

โครงการ 
พ.ย. ๒๕62 - - - - อนันต์ภา,

วาณิชชา 
 - สำรวจความต้องการและ

คุณภาพของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
โรงเรียน 

พ.ย. ๒๕62 
และ  

พ.ค. ๒๕63 

- - - - อนันต์ภา,
วาณิชชา 

 - จัดหา-ซื้อแซมอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
สภาพสมบูรณ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 - 5,000 15,000 อนันต์ภา,
วาณิชชา 

 - จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งานของครู 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - 5,000 5,000 อนันต์ภา,
วาณิชชา 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - อนันต์ภา,
วาณิชชา 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - อนันต์ภา,
วาณิชชา 

รวมเป็นเงิน 10,000 - 10,000 20,000  
 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน 

- การสำรวจ - แบบสำรวจ 
 

2. 
 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและมีความ
พร้อมในการจัดใช้งาน 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

3. 
 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

4. ผู้เรียนเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีและมีองค์ความรู้
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอบปลายภาค - ข้อสอบ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอน 
     7.2  ครูและผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 
     
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ...................................................    
        (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว)                                            (นางสาววาณิชชา ผูกน้อย) 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                   (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ         พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
                        ทางการเรียนรู้ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงกมล  แย้มเกษร,  นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม,  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551 

“บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา 
ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้าน
การฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดคำ หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย, ดิสกราเซีย และอะเฟเซีย แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหา
อันเกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทาง
อารมณ์ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม” ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความ
บกพร่องทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียน
ให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัวหรือผงกศีรษะ
บ่อย ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหา
ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 

 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนวัดสันติการาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิดคำนวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน  
      2.2  เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
     2.3.  เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : 
Individual Education Program)  ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.4.  เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดคำนวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณอย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 



- ๖๘ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   
            1)  ร้อยละ 90 ครูผู้สอนมีสื่อหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
            2)  ร้อยละ 90 ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับความสามารถและ 
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
            3)  ร้อยละ 90 ครูผู้สอนจัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทาง 
การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
   4)  ร้อยละ 90 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
            1)  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ 
บกพร่องทางการเรียนรู้  
            2)  โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 
            3)  นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ดวงกมล, 

คุณารัตน์  
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  

ดวงกมล, 
คุณารัตน์ 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

พ.ย. ๒๕62 - - - - ดวงกมล, 
คุณารัตน์ 

 - ครูคัดกรองนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - 500 500 ดวงกมล, 
คุณารัตน์ 

 - ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
สำหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - ดวงกมล, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดปี

การศึกษา 
- - - - ดวงกมล, 

คุณารัตน์, 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล, 
คุณารัตน์ 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล, 
คุณารัตน์ 

รวมเป็นเงิน   500 500  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสำหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก  และได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 

- สังเกต, สอบถาม 
 
 

- แบบสังเกต, 
แบบสอบถาม 
 

2. 
 
 

โรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีสื่อ/นวัตกรรม สำหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ มีฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โรงเรียนที่
ได ้ร ับการน ิ เทศ ต ิดตามและประเม ินค ุณภาพ
มาตรฐานในการจัดการศึกษา สามารถปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
พิเศษ เพิ ่มความเข ้มแข็งและประสิทธิภาพของ
โรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สังเกต, สอบถาม, 
ประเมินผล 

- แบบสังเกต, 
แบบสอบถาม, 
แบบประเมินผล 
 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1.  มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมที่ถูกต้อง 
     7.2.  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็ม 
             ตามศักยภาพ   
     7.3.  โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
     7.4.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
     7.5.  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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    7.6.  โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ ไปปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
             ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
          (นางดวงกมล  แย้มเกษร)                                                      (นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม) 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายศภุกิจ  รชัตหิรัญ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                     (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ         เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว,  นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๖   
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 

มุ่งหวังให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ดังนั้นเราจะต้องตระหนักในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพสูงสุด 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม รู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน มีการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน การศึกษาหา
ความรู้นอกโรงเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

สภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ. ๒๕๕๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความ
เป็นสากล และเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งวิธีการทีจ่ะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว ต้องมีการส่งเสริม
ทักษะความสามารถของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการเรียนรู ้นอก
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีโอกาสศึกษาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก โดยร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า ควรนำนักเรียนไปศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษา ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ตามต่างจังหวัด โดยสถานที่ที ่จะไปควรสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ปลอดภัย และ
ประหยัดเวลาในการเดินทางเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้โดยตรง และเป็นการ
สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถและยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานในทุก ๆ ด้านให้สูงขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกชั้นเรียน 
      ๒.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามสภาพจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
      ๒.3  เพ่ือให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  2)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
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       1)  นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
       2)  นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4.  งบประมาณ/แผนงาน 
  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน
รายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอ 

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕6๒ - - - - อนันต์ภา,  

พุทธินทร ์
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕6๒ - - - - ผอ. และ 

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ

โครงการ 
- ศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู ้
 
- กำหนดสถานที่ตามระดับชั้น
เรียน 
- ติดต่อสถานที่-พาหนะสำหรับ
เดินทาง 
- กำหนด/แจ้งวนัเดินทางให้ทราบ 
 
- ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 
 
- เดินทางและค่าอาหารใน
การศึกษานอกสถานศึกษา 

 
 

ต.ค. ๒๕6๒ 
 

ต.ค. ๒๕6๒ 
 

พ.ย. ๒๕62 
 

พ.ย. ๒๕62 
 

ธ.ค ๒๕62 
 
ธ.ค ๒๕62 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

59,800 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
100 

 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
100 

 
59,800 

 
 
อนันต์ภา, 
พุทธินทร ์
ผอ. และ 
คณะครู 
อนันต์ภา,  
พุทธินทร ์
ผอ. และ 
คณะครู 
ผอ. และ 
คณะครู 
ผอ. และ 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ธ.ค. ๒๕62 - - 100 100 อนันต์ภา, 
พุทธินทร ์

รวมเป็นเงิน 59,800 - 200 60,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ, แบบสังเกต 

2. 
 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

- การวัดผล, การสอบถาม - แบบทดสอบ, 
แบบสอบถาม 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากประสบการณ์เดิม          
     ๗.2  นักเรียนนำแนวความคิด และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
        (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว)                                            (นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก) 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                          ลงช่ือ................................................ 
                                                   (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                        ลงช่ือ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๔ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

ชื่อโครงการ     ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
แผนงาน              การบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร และ  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                    โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.   มฐ.ที ๑, มฐ.ที่ ๒, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑   ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๕, ข้อที่ ๖ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ศักยภาพ เป็นภาวะแฝง,อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่
ประจักษ์ได้ เป็นคำนามธรรม ที่แสดงว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้น มีพลังขับเคลื่อนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงแต่ยังอยู่
ภายในของคน ๆ นั้น หรือสิ่งนั้น ๆ ซึ่งคาดเดาว่าคน ๆ นั้นหรือสิ่งนั้น ๆ มีพลังขับเคลื่อนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างแน่นอน คล้ายคำว่า สามารถ  

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วย
ตนเองการเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้จากธรรมชาติการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มี
ศักยภาพหลายคนสามารถเป็นตัวแทนในระดับเครือข่ายเข้าร่วมการในระดับจังหวัดและได้รับรางวัล แสดงให้เห็น
ว่า นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่  การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนมี  พัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน 
           เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือทำ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
                                                            
๒.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำงานอย่างมีระบบวางแผน การทำงานอย่างรอบคอบ ทำงานจนบรรลุ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   
     1)  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุ
ความสำเร็จ 

  2)  ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน 

https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%87
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96
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  3)  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        1)  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 
        2)  นักเรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่ในระดับดี 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /    
เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - จตุพร, 

คณะครู 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - จตุพร, 

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม

ของโครงการ 
      

 - จัดทำแฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมวิชาต่างๆ 

พ.ย. ๒๕62 
- 

ก.ค. ๒๕63 

- - 1,000 1,000 จตุพร, 
คณะครู 

 - ประกาศผลการเรียน,
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
(Top ten) 

พ.ย. ๒๕62 
และ 

มี.ค. ๒๕63 

- - 1,000 1,000 จตุพร, 
คณะครู 

 - พัฒนาทักษะการอ่าน -
การเขียนและการคิดของ
นักเรียนขั้นพื้นฐาน 

ธ.ค. ๒๕62 
- 

ก.ย. ๒๕63 

- - 8,000 8,000 จตุพร, 
คณะครู 

 - เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ม.ค. ๒๕63 - - - - จตุพร, 
คณะครู 

 - แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ส.ค. ๒๕63  
- 

ก.ย. ๒๕63 

- - 10,000 10,000 จตุพร, 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - จตุพร, 
คณะครู 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - จตุพร, 

คณะครู 
รวมเป็นเงิน - - 20,000 20,000  

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
 

๖.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน ได้
อย่างเป็นระบบและดำเนินงานจนบรรลุ
ความสำเร็จ 

- การสังเกต, สัมภาษณ์, 
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต, 
แบบสัมภาษณ์, 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. 
 

3. 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจใน
ผลงานของผู้เรียน 
ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่านเขียนและ
วิเคราะห์ได้ 

- การสอบถาม 
 
- อ่าน เขียน คำ ประโยค 
ข้อความ 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบบันทึกคะแนน 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ 
     7.2  นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ 
     7.2  นักเรียนมีความภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง 
 
                ผู้เสนอโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ.................................................. 
      (นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร)                                            (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 
 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                         ลงช่ือ................................................ 
(นายอุบล  แช่มช้อย) 

                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก  และ นายศุภกิตติ์ อินทนิล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที่ ๑, มฐ.ที่ ๒, มฐ.ที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รบ.๑   ข้อที ่๒, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันนี้  โรงเรียนจำเป็นต้องมีจัดซื้อวัสดุ -ครุภัณฑ์ 
สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานเอกสารของโรงเรียน เพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สภาพปัจจุบัน โรงเรียนใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และใช้ในงานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  ซึ่งวัสดุสำนักงานนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับระบบการรับ-จ่ายเงินของโรงเรียนตลอดเวลา จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีและจัดทำ
บัญชีลงทะเบียนการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง 
 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและ
คุ้มค่า โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยบันทึกข้อมูลการใช้และประมาณการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยของ
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและการบริหารโรงเรียนอย่างสูงสุด 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพื ่อให้โรงเรียนใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่  และได้ร ับจากงบประมาณ – นอกงบประมาณให้คุ ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      ๒.๒  เพื่อจัดทำบัญชีและควบคุมการเบิก – จ่ายค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ ๙๕  ของความคุ้มค่าต้นทุนผลผลิตของงบประมาณในโรงเรียนมุ่งไปสู่นักเรียน 
             2)  ร้อยละ 90  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

  ๑) จัดทำบัญชีการเบิก – จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 

  2) งานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นระบบ 
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๔.  งบประมาณ/แผนงาน 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร ์

 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ

โครงการ 
- สำรวจความต้องการ หรือ
สภาพการใช้งาน 
- จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับ
การจัดการเรียนการสอน ให้
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้
งาน 
- บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ-
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 

69,500 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

69,500 
 
 
 
- 

 
 
ศุภกิตติ์ 
 
พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 
 
 
พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - 500 500 พุทธินทร ์
5. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - 500 500 พุทธินทร์, 

ศุภกิตติ์ 
รวมเป็นเงิน - - 70,000 70,000  

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
 

๖.   การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. 
 

วัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

- ตรวจสอบ, สอบถาม - แบบตรวจสอบ, 
แบบสอบถาม 

2. ลงบัญชีเบิก-จ่าย ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- ตรวจสอบ - ตรวจสอบบัญชีการ 
  เบิกจ่าย 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
     7.2  ระบบการเบิก-จ่าย วัสดุ-ครุภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน 
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              ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 
         (นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก)                                              (นายศุภกิตติ์  อินทนิล) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายศุภกิจ  รชัตหิรัญ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

   
 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ประจำห้องเรียน 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที ๒, มฐ.ที ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
        สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสื่อการ
เรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภท คือ 
 ๑.  สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ 

๒. สื่อประเภทอุปกรณ ์ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉาย 
แผ่นใสอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกา 
 3.  สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน การจัด
นิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง 
 4.  สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW 
(World Wide Web) 
 ดังนั้น เพื่อให้ครูมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ซึ ่งการทบทวนและปรับ
กระบวนการดังกล่าวจะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข โรงเรียนวัดสันติการามจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดหาและผลิตสื่อ / นวัตกรรมเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน 
     2.2  ชว่ยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ/นวัตกรรม 
  2)  ทุกห้องเรียนได้จัดห้องเรียนให้เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
  3)  ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
       1)  ครูจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำสื่อ/นวัตกรรมในการใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2)  นักเรียนได้รับการกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นจดจำได้นานและเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 
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๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอ
บ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติ 

ต.ค. ๒๕62 - - - - จตุพร, 
คณะครู 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ.,  
จตุพร, 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 

พ.ย. ๒๕62 - - - - จตุพร, 
คณะครู 

 - สำรวจความต้องการ
และคุณภาพของวัสดุที่
นำมาจัดทำสื่อ/
นวัตกรรมช่วยสอน 

พ.ย. ๒๕62
และ  

พ.ค. ๒๕63 

- - - - จตุพร, 
คณะครู 

 - ครูประจำชั้นจัดหา-ซ้ือ
วัสดุเพื่อจัดทำสื่อ/
นวัตกรรมให้เพียงพอ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - 24,000 24,000 จตุพร, 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - จตุพร, 
คณะครู 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - จตุพร, 
คณะครู 

รวมเป็นเงิน - - 24,000 24,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การสำรวจ - แบบสำรวจ 
 

2. 
 
 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ/
นวัตกรรมที่จัดหาและผลิตขึ้นเอง 
 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

3. 
 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้สื่อ / นวัตกรรมต่างๆ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

4. นักเรียนได้รับการกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
จดจำได้นานและเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 

- การสอบปลายภาค - ข้อสอบ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ห้องเรียนแต่ละห้องมีบรรยากาศที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
     7.2 ครูและผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีสื่อ/นวัตกรรมช่วยสอน 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                        
 
ลงช่ือ...................................................                                            ลงช่ือ................................................        
      (นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร)                                                    (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

                                                    
 
 

                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                   (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชื่อโครงการ    บริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
แผนงาน    การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปภาวี จันเหลือง และ นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
การจัดการศึกษาจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาพัฒนาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 สภาพปัจจุบัน โรงเรียนต้องใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ใน
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสุขภาพอนามัยของบุคลากรในหน่วยงานจึงจำเป็นต้องประมาณการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดสรรและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้
ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยบันทึกข้อมูลการใช้และ
ประมาณการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  คำนึงถึงการประหยัดพลังงานของชาติ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑   เพ่ือให้โรงเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และได้รับจากงบประมาณ – นอกงบประมาณให้คุณค่า 
              ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      ๒.๒   เพ่ือควบคุมการเบิก - จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า  น้ำประปา และโทรศัพท์  
              ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑   ด้านปริมาณ 
             ๑)  ร้อยละ ๙๕  ของความคุ้มค่าต้นทุนผลผลิตของงบประมาณในโรงเรียนมุ่งไปสู่นักเรียน 
             ๒)  จัดทำบัญชีการเบิก – จ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ของทุกเดือน  
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
             จัดทำบัญชีการเบิก – จ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้า  น้ำประปาและโทรศัพท์อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ  เป็นปัจจุบัน 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 217,200 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - อนันต์ภา 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 
 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ., 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

      

 - จัดงบประมาณ / จ่ายคา่
ไฟฟ้า 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 200,000 - 200,000 อนันต์ภา 

 - จัดงบประมาณ / จ่ายคา่
น้ำประปา 

- 6,000 - 6,000 อนันต์ภา 

 - จัดงบประมาณ / จ่ายคา่
โทรศัพท ์

- 2,300 - 2,300 อนันต์ภา 

 - จัดงบประมาณ / จ่ายคา่
อินเทอร์เน็ต 

- 8,900 - 8,900 อนันต์ภา 

 - จัดทำทะเบียนคุมคา่
สาธารณปูโภคให้ถูกต้อง 

- - - - อนันต์ภา 

 - รายงานข้อมูลด้าน
งบประมาณตามกำหนดให้
ถูกต้อง 

- - - - อนันต์ภา 

๔. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ปภาว ี
๕. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - ปภาว ี

รวมเป็นเงิน - 217,200 - 217,200  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. จัดทำบัญชีถูกต้องตามระเบียบ - การสัมภาษณ์ , ตรวจสอบ - ตรวจสอบสมุดบัญชี 

2. ยอดรายรับ - รายจ่ายถูกต้องเป็นปัจจุบัน - การสัมภาษณ์ , ตรวจสอบ - ตรวจสอบบัญชีรับ - จ่าย 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  มีงบประมาณค่าสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
     ๗.๒  ระบบการเบิก - จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
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                ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ...................................................       
             (นางปภาวี  จันเหลือง)                                                     (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว) 
            ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                    ลงช่ือ................................................ 
                                                (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนัติการาม 

 
 
 

                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                    ลงช่ือ................................................ 
                                                 (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    การดำเนินงานบริหารงบประมาณ 
แผนงาน    การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว,  นางปภาวี จันเหลือง 
      นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก,  นายศุภกิตติ์  อินทนิล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
      งานพัสดุและงานการเงินเป็นงานที่จัดการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตลอดเวลา 
จำเป็นต้องดำเนินการและจัดระบบงานให้มีระเบียบและถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 สภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การจัดซื้อและการจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบต้องจัดทำเอกสารด้วย
ความละเอียด มีระเบียบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน       
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้สามารถจัดการเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน ให้เกิดคุณค่ามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
      2.2  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ถูกต้องตามระเบียบ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ    
   ร้อยละ 100 ของเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณทุกประเภทถูกต้องครบถ้วน เป็นระบบ  
     ๓.๒  ด้านคุณภาพ  
   จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณทุกประเภทให้มีระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - อนันต์ภา, 

พุทธินทร์ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ 

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม

ของโครงการ 
      

 - ศึกษาระเบียบงานด้าน
งบประมาณ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- - - - อนันต์ภา,  
ปภาวี 

- จัดทำเอกสารจัดซื้อ -
จ้าง 

- - 300 300 อนันต์ภา, 
 

- จัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน / วัสดุ 

- - 200 200 อนันต์ภา, 
ศุภกิตติ์ 

- จัดทำใบเบิกพัสดุ ลง
รายการเบิกจ่ายให้
ถูกต้อง 

- - 200 200 อนันต์ภา, 
ศุภกิตติ์ 

- ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 

- - 200 200 อนันต์ภา, 
ศุภกิตติ์ 

- จัดทำทะเบียนคุมด้าน
การเงินทุกประเภทให้
ถูกต้อง 

- - 400 400 ปภาวี, 
พุทธินทร์ 

- ดำเนินการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ 

- - 400 400 ปภาวี, 
พุทธินทร์ 

- รายงานข้อมูลด้าน
งบประมาณตาม
กำหนดให้ถูกต้อง 

- - 100 100 ปภาวี, 
พุทธินทร์ 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - 100 100 อนันต์ภา, 
พุทธินทร์ 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - 100 100 อนันต์ภา, 
พุทธินทร์ 

รวมเป็นเงิน   2,000 ๒,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. เอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ
ทุกประเภทถูกต้อง 

- การตรวจสอบ - เอกสารด้านงานงบประมาณ 

2. 
 

การดำเนินงานเป็นไปตามระบบ ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

- การตรวจสอบ, แบบสอบถาม 
 

- เอกสารด้านงานงบประมาณ, 
แบบสอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  เอกสารด้านงานบริหารงบประมาณทุกประเภทถูกต้องเป็นระเบียบ 
     7.2  การดำเนินงานด้านงานงบประมาณเป็นไปตามระบบ ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                        ลงช่ือ................................................... 
           (นางปภาวี  จันเหลอืง)                                                      (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
  
 
ลงช่ือ...................................................                                        ลงช่ือ................................................... 
         (นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก)                                              (นายศุภกิตติ์  อินทนิล) 
           ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
  
 
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                   (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แผนงาน    การบริหารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ  และ  นางปภาวี จันเหลือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที่ ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๓ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕62 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นปีปฏิรูปแห่งการเรียนรู้ให้ทุกโรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการปรับกระบวนการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน นำสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให้ความรู้ ความสามารถ รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 สภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะประสบ
ผลสำเร็จได้นั้นครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความชำนาญในแต่ละสาระการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่
ต้องมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สนองตอบนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้น เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนและการพัฒนางานของครูให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น 
     ๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
     ๒.๔  เพ่ือให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     ๒.๕  เพ่ือให้บุคลากรมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 ๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๑)  ร้อยละ ๑๐๐  ของครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
             ๒)  คณะครูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นปัจจุบัน 
             ๓)  คณะครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
      ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
             ๑)  คณะครูได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษาพร้อมนำมาปรับการเรียนเปลีย่นการสอน 
             ๒)  คณะครูได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
             ๓)  คณะครูมุ่งเน้นพัฒนางานได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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             ๔)  คณะครูได้รับการเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

4.  งบประมาณแผนงาน  
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

5. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ., 

ปภาว ี
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 

- - - - 
ผอ. และ 
คณะครู 

3. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว ้       
 - เข้ารับการประชุม/อบรม/

สัมมนา/และศึกษาดูงานทาง
การศึกษา  

ตามความ
เหมาะสม 

20,000 8,000 2,000 30,000 ผอ. และ  
คณะครู 

 - ประชุม/อบรมสัมมนาด้วย
ตนเอง 

 8,000 1,000 800 9,800 ผอ. และ 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - 100 100 ผอ., ปภาวี 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. ๒๕63 - - 100 100 ผอ., ปภาวี 

รวมเป็นเงิน 28,000 9,000 3,000 40,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ครูนำความรู้ที่ได้อบรม ประชุม สัมมนา  

มาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
- การสังเกต, การสัมภาษณ์ - แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์ 

2. ครูนำความรู้ที่ได้อบรม ประชุม สัมมนา  
มาถ่ายทอดให้คณะครูและบุคลากรอื่นได้ 

- การสัมภาษณ์, การสอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์, 
แบบสอบถาม 
 

3. ครูนำความรู้ที่ได้อบรม ประชุม สัมมนา 
มาปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 

- การสัมภาษณ์, การสอบถาม 
 

- แบบสัมภาษณ์, 
แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  คณะครูนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 
     ๗.๒  คณะครูนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาพัฒนาการเรียนการสอนมีการปรับ  
            การเรียนเปลี่ยนการสอน 
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                 ผู้เสนอโครงการ                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
   ลงช่ือ...................................................                                    ลงชื่อ................................................... 

   (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ)                                                    (นางปภาวี  จันเหลือง) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                  ลงช่ือ................................................ 
                                             (นายศุภกิจ   รัชตหิรญั) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                  ลงช่ือ................................................ 
                                              (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    จัดจ้างครูอัตราจ้างเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
แผนงาน    การบริหารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ  และ  นางปภาวี จันเหลือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที่ ๒, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๒, ข้อที่ ๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๒, ข้อที่ ๓ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้น
จะต้องมีบุคลากรทางด้านการสอนที่เพียงพอกับนักเรียน แต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 
๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูจำนวน ๑๒ คน ทำให้จำนวนครูไม่เพียงพอและยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ 
เนื่องจากสาเหตุจำนวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครู
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดสันติการามจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    

2.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  ๑)  ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนเต็มตาม 
ศักยภาพตามมาตรฐานด้านการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

  2)  ร้อยละ 100 มีครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอต่อการ 
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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๔.  งบประมาณ/แผนงาน 
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 240 ,000 บาท    

(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ 

ปภาว ี
2. จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ 

ปภาว ี
3. เสนอโครงการถึง สพป.รบ. 

1 เพื่อขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ 

ปภาว ี
4. ดำเนินการตามโครงการ 

- ทำเร่ืองจัดจ้างครูอัตราจ้าง
ตามความต้องการของ
โรงเรียน 

ต.ค. ๒๕62  
240,000 

 
- 

 
- 

 
240,000 

ผอ. และ 
ปภาว ี

5. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

ก.ย. ๒๕63 - - - - ผอ. และ 
ปภาว ี

6. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - ผอ. และ 
ปภาว ี

รวมเป็นเงิน 240,000 - - 240,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. 
 

นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนการสอน
เต็มตามศักยภาพ 

- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนทุกระดับชั้นมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 
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              ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................        ลงช่ือ................................................... 
           (นายศุภกิจ   รัชตหริัญ)                                                        (นางปภาวี  จันเหลือง) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
     (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 

 
   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ................................................ 
(นายอุบล  แช่มช้อย) 

                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ        เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก  และ  นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. มฐ.ที่ ๑, มฐ.ที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่๒, ข้อที่ ๖ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางกรดำรงชีวิต และการปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วน

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ความพอเพียงนั้น หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทัง้นี้ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากต่างประเทศ 
 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสนใจ เพราะการ
ดำเนินชีวิตที่จะอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญ  
เมื่อบุคคลมีคุณธรรมย่อมเป็นรากฐานชีวิต เป็นภูมิต้านทานคุ้มกันตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการคือขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  
และมีน้ำใจ ดังนั่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมเหล่านี้ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้
มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียบพร้อมด้วยความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมประจำตัว   
                  

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
            ดำรงชวีิตอย่างพอเพียงตามแนวพระบรมราโชวาท 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๓  เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน  วัด  และโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     ๒.๔  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับการ 
            เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   
            ๑)  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม จำนวน 27๔ คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
            2)  บุคลากรโรงเรียนวัดสันติการาม จำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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     3.2  ด้านคุณภาพ 
            1)  ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนได้ 
 

  2)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 
            3)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพอใจในระดับมากและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
            4)  วัดให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 
 

4.  งบประมาณ/แผนงาน 
  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงินนอกงบประมาณ ประเภท 
เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

5.   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์,  

อนันต์ภา 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ.และ

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ

โครงการ 
- จัดการเรียนการสอนบูรณา
การทุกวิชาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
พุทธินทร์,  
อนันต์ภา
,ผอ.รร.,
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕6๓ - - - - พุทธินทร์,  
อนันต์ภา 

รวมเป็นเงิน - - - 1,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. 
2. 
3. 

ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 
ความมีคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบและสังเกต 
- สังเกตและสอบถาม 
- สอบถาม 

- แบบทดสอบ, แบบบันทึก 
- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  บุคลากรโรงเรียนวดัสันติการามและนักเรียน มีชีวิตที่พอเพียง 
     ๗.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
                ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ...................................................        
           (นายพุทธินทร์ พรหมมุสิก)                                           (นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว) 

  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                        ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    คุณธรรมนำชีวิต 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์,  นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม,  คณะครู   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ได้บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 โครงการคุณธรรมนำชีวิต เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคมยอมรับ  
มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมพื้นฐาน รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด้านการสำนึกในความเป็นไทย การปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็น
กำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ  
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุนโยบาย เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนและส่งเสริมความรู้ คุณธรรม
และจริยธรรมแก่ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทที่เรียบร้อย 
     2.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักพุทธศาสนา 
     ๒.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
   

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
     1)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความเข้าใจถึงวันสำคัญทางศาสนา 

  2)  ร้อยละ ๙๐ นักเรียนร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  
     3.2  ด้านคุณภาพ 
       1) ร้อยละ 80 นักเรียนมีมารยาทที่เรียบร้อย 
 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๑๕ ,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
 

๕. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - รทิพย์, 

คุณารัตน์ 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - รทิพย์, 

คุณารัตน์, 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 

      

 ๑) กิจกรรมคุณธรรมวัน
ศุกร์ 
- นักเรียนใส่ชุดขาว 
- จัดกิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระในห้องประชุม 
- ครูอบรมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 

พ.ย. ๒๕62  
- 

ก.ย. ๒๕63 

- - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 
 

 ๒) กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
- นักเรียนชั้น ป.4 - ป.
๖ เข้าค่ายคุณธรรมนอก
สถานที่ 

10,000 - 2,000 12,000 รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

 ๓) กิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 
- วันออกพรรษา 

๑,๕00 - ๑,๕00 ๓,000 รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 
 

๔. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์ 

รวมเป็นเงิน ๑๑,๕00 - ๓,๕00 ๑๕,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. กิจกรรมคุณธรรมวันศุกร์ - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีทักษะและนำประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
     ๗.๒  นักเรียนทุกคนมีความสุข  สนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 
 
 
 
                ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ...................................................  
          (นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์ )                   (นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม) 

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                   (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................ 
                                                   (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยและป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์  และ  นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๒ 
 

๑.  หลักการและเหตุ 
  ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคมแรก     
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย      
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที ่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มี
ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง
ความรู ้เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื ่อ ปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที ่ด ีของการเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทาง
สถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และนำวิถีประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถี 
            การปกครองระบอบประชาธิปไตย    
     2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้รู้จักเสียสละตรงต่อเวลา  
            รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็น 
            ผู้นำ และผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 
     2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
    1)  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       2)  ร้อยละ ๙๐ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน มีนิสัยความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่
ดีจากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 
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     3.2  ด้านคุณภาพ 
       1)  นักเรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

   ๒)  นักเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ 

๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภท เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๕,000 บาท (ห้าพัน       
บาทถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

ต.ค.  
๒๕62 

- - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์ 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค.  
๒๕62 

- - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 
-กิจกรรมสภานักเรียน 

ต.ค. 
๒๕62 

- 
ก.ย. 

๒๕63 

- 5,000 - - รทิพย์, 
คุณารัตน์, 
คณะครู 

๔. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย.  
๒๕63 

- - - - รทิพย์, 
คุณารัตน์ 

รวมเป็นเงิน - 5,000 - ๕,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ*   

 

๖.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 

1. กิจกรรมสภานักเรียน - การสอบถาม - แบบสอบถาม 

    
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     ๗.๒  นักเรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประพฤติ
ดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับดี 
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                 ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ...................................................   
           (นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์ )                   (นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม) 

  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                   (นายอุบล  แช่มช้อย) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชื่อโครงการ    วันสำคัญประจำปี 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิจ  รชัตหิรัญ, นางสาวเสาวนีย์  หน่อทิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๑, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.1  ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๒, ข้อที่ ๖  
๑.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถ
ของตนเองที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างท่ีดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ โรงเรียน
ผู ้ปกครอง วัดและหน่วยงานภายนอก ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใช้หลักการ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
     2.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
     2.3  เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
     2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการามเข้าร่วมกิจกรรม 
  2)  ร้อยละ 60 ของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
            1)  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ 
            2)  เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัดและหน่วยงาน
ภายนอก 
            3)  เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

4.  งบประมาณ/แผนงาน 
  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงินนอกงบประมาณ ประเภท 
เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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5.   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค.  

๒๕62 
- - - - ผอ., เสาวนีย ์

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงานและมอบหมาย
งาน 

ต.ค.  
๒๕62 

- - - - ผอ., คณะครู 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเด็ก 
- วันแห่งความภาคภูมิใจ 
- วันไหว้ครู 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
- วันแม่แห่งชาติ 

 
 

พ.ย. ๒๕62 
ธ.ค. ๒๕62 
ธ.ค. ๒๕62 
ม.ค. ๒๕63 
มี.ค. ๒๕63 
มิ.ย. ๒๕63 
มิ.ย. - ก.ค. 
๒๕63   

ส.ค. ๒๕63 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
 

1,000 
1,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
 

เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู
เสาวนีย์, คณะคร ู

 
เสาวนีย์, คณะคร ู

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ผอ., เสาวนีย ์
รวมเป็นเงิน - - 10,000 10,000  

* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
 

๖.   การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. 
 

2. 
3. 
 
 

4. 

นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีสว่นร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 

- สอบถาม, สัมภาษณ์ 
 
- สังเกต 
- สอบถาม, สังเกต 
 
 
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม,  
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
     7.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  
     7.3  ผู้ปกครอง วัด ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
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              ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงช่ือ...................................................                                        ลงช่ือ................................................... 
           (นายศุภกิจ  รัชตหิรญั)                                                       (นางสาวเสาวนีย์  หน่อทิม) 
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                     ลงช่ือ................................................ 
                                               (นายศุภกิจ  รัชตหริัญ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 

                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงกมล  แย้มเกษร  และ  คณะครู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที่ ๑, มฐ.ที่ ๒, มฐ.ที่ ๓ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๔, ข้อที่ ๖ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
         เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า จึงส่งผลในการดำรงชีวิตของนักเรียน ทำ
ให้เกิดปัญหาหลายด้านในโรงเรียนนั้น การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งนโยบายของ
รัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำมาทุกรัฐบาล คือ ต้องส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการการดำเนินงาน
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่
ตรวจสอบได ้โดยมีครูประจำชั้น/ครู ที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุก
คน 
 โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
     2.๒  เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
     ๒.3  เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม 
     ๒.4  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
     ๒.5  เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกัน  และ
หน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
  2)  ร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
            ๑)  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 

  ๒)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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๔.  งบประมาณ 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / เงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 2 ,000 บาท (สองพันบาท
ถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ดวงกมล 

2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง
ดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
ดวงกมล 

3. ดำเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ 

 - - - - ดวงกมล 

 - กิจกรรมแนะแนว ตลอดปี
การศึกษา 

- - 500 500 ดวงกมล, 
คณะครู 

 - การเยี่ยมบ้านนักเรียน  - - 1,500 1,500 ดวงกมล, 
คณะครู 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 
5. สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
ก.ย. ๒๕63 - - - - ดวงกมล 

รวมเป็นเงิน - - 2,000 2,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

- การสำรวจ - แบบสำรวจ 
 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน - การสำรวจ - แบบสำรวจ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได้ นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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               ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                              ลงช่ือ................................................      
         (นางดวงกมล  แย้มเกษร)                                                             (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ)     
          ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม                            

 
 
 

                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                   ลงช่ือ................................................ 
                                                (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปภาวี  จันเหลือง  และ  นางสาวเสาวนีย์  หน่อทิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที่ ๓, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑, ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๖ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล  
สุขภาพ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ถ้าสุขภาพทางร่างกายดี สุขภาพทางจิตใจก็จะดี ส่งผลให้

พัฒนาการทางการเรียนรู้ดีตามไปด้วย จึงเป็นหน้าที่ของครูจะต้องดูแลและเสริมสร้างให้นักเรียนสุขภาพดีและมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  

สภาพปัจจุบัน โรงเรียนได้จักกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อพบว่านักเรียนคนใดมีปัญหา ก็จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จึงเป็น
เรื่องท่ีคณะครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและห่วงใยสุขภาพของตนเอง 

ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีโรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  

 

๒.  วัตถุประสงค์   
     ๒.๑  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ 
     ๒.๒  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน  
     ๒.๓  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขาภิบาลโรงเรียน 
     ๒.๔  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค  
     ๒.๕  เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในรูปสุขบัญญัติ 
     ๒.๖  เพื่อให้บริการด้านปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วย 
 

๓.  เป้าหมาย  
     3.1  ด้านปริมาณ  

   1)  ร้อยละ  95  ของนักเรียน อนามัยสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
   2)  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน  

     3.2  ด้านสุขภาพ 
   1)  นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดี  
   2)  บุคลากรในโรงเรียน และในชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
   3)  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
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4.  งบประมาณ 

 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการ ต.ค 2562 - - - - ปภาวี, 

เสาวนีย์ 
2. เสนอโครงการอนุมัติ ต.ค 2562 - - - - ปภาวี, 

เสาวนีย์ 
3. ประชุมชี้แจง  ต.ค 2562 - - - - ผอ. และ 

คณะครู 
4. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่

วางไว้  
- ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- กายบริหารหน้าเสาธง 
- ให้ความรู้/จัดป้ายนิเทศ  
- รณรงค์กำจัดลูกน้ำ 
  ยุงลาย 
- กิจกรรมทันตสัญจร  
- กิจกรรมการแปรงฟัน 
- ตรวจสุขภาพ/รายงาน 
  ผล 
- ปฐมพยาบาล/ส่งต่อ  
- ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
- อบรมผู้นำนักเรียน  

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

7,000 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

7,000 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
ปภาวี, 
เสาวนีย์ 
คณะครู 
ปภาวี, 
เสาวนีย์ 
จนท.สาธารณสุข 
คณะครู 
 

จนท.สาธารณสุข 
 
จนท.สาธารณสุข 
จนท.สาธารณสุข 
จนท.สาธารณสุข 

5. ติดตามและประเมินผล กันยายน 
2563 

- - - - ปภาวี, 
เสาวนีย์ 

รวมเป็นเงิน - - 7,000 7,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 
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6.  การประเมินผล 
 

ที่  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  - การสังเกต, สำรวจข้อมูล - บันทึกพัฒนาการการ 

เจร ิญเต ิบโต , บันทึก
งานอนามัย  

2. นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข  - การสังเกต, สำรวจข้อมูล - บันทึกงานอามัย  
3. กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จ  - การสังเกต, สำรวจข้อมูล - แบบประเมินผล 
4. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ  - การสังเกต, สำรวจข้อมูล - แบบสำรวจ 
ที่  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
5. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน - การสังเกต, สำรวจข้อมูล - แบบประเมินผล  

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     7.1  นักเรียนทุกคน ได้รับตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ 
     7.2  นักเรียนมีความรู้  และทักษะในการรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
     7.๓  โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 
            ผู้เสนอโครงการ                                                                          ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ..........................................                                                       ลงช่ือ.......................................... 
        (นางปภาวี  จันเหลือง)                                                                    (นางสาวเสาวนีย์  หน่อทิม) 
        ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                     ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                         ลงช่ือ.......................................... 
                                                    (นายศุภกิจ  รชัตหิรัญ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    ลงช่ือ.......................................... 
(นายอุบล  แช่มช้อย) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    Zero  Waste 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก  และ  นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๑, มฐ.ที่๒  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๑, ข้อที่ ๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๒, ข้อที่ ๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากข้ึนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและ
โรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความ
รำคาญทำลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะทำให้น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง
มากเกิดกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร
มูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น ๆ องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่าคือสิ่งของจากบ้านเรือนที่ประชาชน
ไม่ต้องการแล้วมีผู้นำไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกทิ้งให้กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นไปกำจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้านถ้ายังมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่ง
นั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น “พอเพียง     
= enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุ
เหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียน
และเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดและจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาด้วย 

โรงเรียนวัดสันติการามซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 274 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่
ระดับชั ้นอนุบาล 2 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความสำคัญของเรื ่องดังกล่าวจึงจัดทำโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
     2.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การลดการคัดแยกขยะและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
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     2.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด
การคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
     2.4  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน และ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จำนวน 274 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
    นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 
      

๔.  งบประมาณ  
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์, 

อนันต์ภา 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  

คณะครู 
3. ประชุมวางแผนดำเนินการ 

กำหนดกิจกรรมและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
คณะครู 

4. ดำเนินการตามโครงการ 
- ให้ความรู ้น ักเร ียนเร ื ่อง 
การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล 
การบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ 
การคัดแยกนำกลับมา 

 
ต.ค. ๒๕62 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
 
- 

 
พุทธินทร์, 
คณะครู 
 
 
คณะครู 
 

 ใช้ประโยชน์ (3Rs) 
- กิจกรรมธนาคารขยะ  

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
อนันต์ภา, ป.6 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

5. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

ก.ย. ๒๕63 - - - - พุทธินทร์,  
อนันต์ภา 

6. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63 - - - - พุทธินทร์,  
อนันต์ภา 

รวมเป็นเงิน - - 1,000 1,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.  การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

 
1. 
 

2. 
3. 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักใน
เรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
มีอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะท่ีเพียงพอ 
ปริมาณขยะลดลง 

 
- สังเกต 
 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

 
- แบบสังเกต 
 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึก 

 เชิงคุณภาพ   

1. 
 
 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่
โรงเรียนจัดทำขึ้น 

- การติดตาม - แบบรายงานโครงการ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.1  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งท่ียั่งยืน 
 

     ๗.๒  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 
     ๗.3  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะและมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงช่ือ..................................................                                        ลงช่ือ...................................................    
         (นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก)                                           (นางสาวอนันต์ภา เกษรบัว) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                     ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 

 
 

                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                  (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
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ชือ่โครงการ    ป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติในสถานศึกษา 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  อินทนิล  และ  คณะครู  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๕, ข้อที่ ๕ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาตั้งอยู่บนหลักแนวคิดท่ีว่า “ ไม่มีที่ใด ไม่มีภัย” นักเรียน  คือ 

ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและเป็นกำลัง เป็นอนาคตของประเทศ ความเสี่ยงภัยของนักเรียน  คือความเสี่ยงต่อความ
มั่งคงและอนาคตของประเทศ และเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาด้วย  จึงต้องตระหนักและมีส่วนสร้างความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัยให้แก่นักเรียน ดังนั้น หน้าที่ของกระทรวงศึกษาและบุคลากรการศึกษา คือ การแปลง
ภารกิจหน้าที่เหล่านี้ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์  คือการพัฒนาความรู้ กร ะบวนทัศน์ที่
สอดคล้อง และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเพื่อความยั่งยืนของการบริการจัดการ รวมทั้งทำ
การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในความรับผิดชอบระหว่างการศึกษาให้รอดพ้นจากสาธารณภัยต่าง  ๆ กระบวนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละภัยที่อาจเกิดหรือเคยเกิดขึ้นในโรงเรียน  เช่น ด้านอัคคีภัย การป้องกันโดย
เตรียมความพร้อมการจัดการขณะเกิดอัคคีภัยและการจัดการหลังเกิดอัคคีภัย  รวมถึงการบริหารจัดการ
สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังนาน วาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม เป็น
ต้น 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ในการ
รับมือและตอบโต้สถานการณ์ เพื่อเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลด
ความสูญเสียให้น้อย  เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินการตามแผนของแต่ละหน่วยงานดังกล่าวเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความปลอดภัยและคุ้มค่า คือ “การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย” 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพื่อทดสอบในการประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติการ และกระบวนการดำเนินงานในการตอบ
โต้สถานการณ์เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
     2.๒  เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
     ๒.3  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
มีโอกาสได้ทำงานและประสานการปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกัน ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ 
             ๑)  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการามทุกคน 
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             ๒)  ร้อยละ ๗0 ประชาชน ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในหมู่ 4  ต. ทุ่งหลวง  รอบข้างโรงเรียนวัดสันติการาม
เข้าร่วมโครงการ 
 

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสำคัญต่อการจัดการสาธารณภัย ใน 

2 มิติสำคัญคือ มิติตัวบุคคล การฝึกซ้อม จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกอบรมของแต่ละบุคคล ( Individual 
Training) กล่าวคือ ทำให้บุคคลได้ฝึกฝนการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายนั้น และมิติตัวระบบ การฝึกซ้อม ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบ (System Improvement) คือ ทำให้
เกิดการพัฒนากระบวนการประสานงาน กลไก และหน่วยงานในการจัดการเหตุฉุกเฉินด้วยเช่นกัน 
 

๔.  งบประมาณ  
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน ๕,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๕.   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ ต.ค. ๒๕62 - - - - ศุภกิตติ์ 
๒. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน การพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา การฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์สา
ธารณภัยและอุบัติภัยทั้งที่
เกิดจากธรรมชาติ และเกิด
จากการกระทำของมนุษย์ 

ต.ค. ๒๕62 - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผอ., 
ศุภกิตติ,์ 
คณะครู 

๓. สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนจัด
ประชุมให้ความรู้ ทักษะ 
และสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - ศุภกิตติ์ 

๔. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕๖๓ - - - - ศุภกิตติ์ 
๕.   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. ๒๕๖๓ - - - - ศุภกิตติ์ 

รวมเป็นเงิน - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
 
 



- ๑๑๙ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

๖.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 
๑. คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้เข้ารับ

การฝึกซ้อม  ได้รับความรู้ความเข้าใจใน 
- การสัมภาษณ์ - แบบสำรวจ 

 เรื่องการเตรียมความพร้อมของแผน
ป้องกันสาธารณภัยเพ่ิมมากข้ึน  

  

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 นักเรียน ประชาชนในชุมชน   
๓. สามารถขยายผลการซ้อมแผนป้องกันสา

ธารณภัยไปสู่สถานศึกษาทุกโรงเรียน 
- บันทึกการสังเกต - เกียรติบัตร 

 สามารถขยายผลการซ้อมแผนป้องกันสา
ธารณภัยไปสู่สถานศึกษาทุกโรงเรียน 

  

 

๗.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ๗.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดข้ึนได้ และสามารถท่ีจะป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
      ๗.2  สามารถนำความรู้จากการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ไปปรับปรับใช้ในสถานศึกษา เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                ผู้เสนอโครงการ                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                         ลงช่ือ................................................... 

 (นายศุภกิตติ์  อินทนิล)                                                           (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 
      ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 
 
                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                           ลงช่ือ................................................ 

(นายอุบล  แช่มช้อย) 
                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 



- ๑๒๐ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

ชือ่โครงการ    ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ และ คณะครู  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๕ 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นสิ่งที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้

สำหรับผู้เรียน และช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ประสบการณ์และจิตสำนึกที่ดี  สร้างความเป็นระเบียบวินัย     
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ทักษะชีวิต 
    โรงเรียนวัดสันติการาม ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  จึงจัดทำโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีสวยงาม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพ่ือให้มคีรุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ 
      ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๓  เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียนการเรียนรู้ 
      ๒.๔  เพ่ือให้การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้มาตรฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 
            ๑) สถานศึกษามีการพัฒนาครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้                
             ๒) สถานศึกษามีป้ายนิเทศ  ป้ายคำขวัญ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
            ๓) สถานศึกษามีครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
             สถานศึกษามคีรุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นที่ 
ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างได้ 
             

4.  งบประมาณแผนงาน  
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 



- ๑๒๑ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

5.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือ

เสนอขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. 

2. ประชุมครูชี้แจง
แนวทางดำเนินงาน 

ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ  
คณะครู 

3. สำรวจสภาพปัญหา
และความต้องการ 

พ.ย. ๒๕62 - - - - ผอ. 

4. ดำเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

25,000 - 10,000 35,000 ผอ. 

5. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - - - ผอ. 
รวมเป็นเงิน  25,000 - 10,000 35,000  

*ถัวจ่ายทุกรายการ* 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. อาคารต่าง ๆ สะอาด สวยงาม เหมาะ

กับการจัดการเรียนการสอน 
- สังเกต, ติดตาม, ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. มีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อ 
การจัดการศึกษา 

- สังเกต, ติดตาม, ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. มีห้องเรียนและห้องพิเศษ ที่สะอาด 
เรียบร้อย 

- สังเกต, ติดตาม, ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. มีป้ายนิเทศ บอร์ดให้ความรู้ - สังเกต, ติดตาม, ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 
5. สถานที่ภายในโรงเรียนมีความปลอดภัย - สังเกต, ติดตาม, ประเมินผล - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  สถานศึกษามีการพัฒนาครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้   
     7.2  สถานศึกษามีป้ายนิเทศ ป้ายคำขวัญ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
     7.3  สถานศึกษามคีรุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ 
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                        ลงช่ือ.................................................. 
          (นายศุภกิจ   รัชตหิรญั)                                                       (นายศุภกิจ   รัชตหิรัญ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 



- ๑๒๒ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

 
                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
                                   ลงช่ือ................................................ 
                                              (นายอุบล  แช่มช้อย) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๓ - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนวัดสันติการาม 

ชื่อโครงการ    จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก,  นายศุภกิตติ์  อินทนิล   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสันติการาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ.  มฐ.ที ่๒ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.๑  ข้อที ่๖ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๔ 
 

 

๑.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันนี้  โรงเรียนจำเป็นต้องมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานเอกสารของโรงเรียน เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และใช้ในงานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  ซ่ึงวัสดุสำนักงานนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับระบบการรับ – จ่ายเงินของโรงเรียนตลอดเวลา  จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีและจัดทำ
บัญชีลงทะเบียนการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง 
 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์สำหรับงานธุรการ เป็นไปอย่างมีระบบและคุ้มค่า โรงเรียน
จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
บันทึกข้อมูลการใช้และประมาณการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยของโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนและการบริหารโรงเรียนอย่างสูงสุด 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพื ่อให้โรงเรียนใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่ และได้รับจากงบประมาณ - นอกงบประมาณให้คุ ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
         ๒.๒ เพ่ือจัดทำบัญชีและควบคุมการเบิก - จ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑใ์ห้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ด้านปริมาณ   

  1)  ร้อยละ ๙๕  ของความคุ้มค่าต้นทุนผลผลิตของงบประมาณในโรงเรียนมุ่งไปสู่นักเรียน 
  2)  ร้อยละ 90  มีวัสดุ - ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการและงานธุรการ 

     3.2  ด้านคุณภาพ 
  1)  จัดทำบัญชีการเบิก – จ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
  2)  งานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีคุณภาพเป็นระบบ 
 

๔.   งบประมาณ/แผนงาน 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนรายหัว / เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
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๕.   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติ 
ต.ค. ๒๕62 - - - - พุทธินทร์, 

ศุภกิตติ์ 
2. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง

ดำเนินงาน 
ต.ค. ๒๕62 - - - - ผอ. และ

คณะครู 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม

ของโครงการ 
- สำรวจความต้องการ 
หรือสภาพการใช้งาน 
- จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้
เพียงพอและพร้อมต่อการ
ใช้งาน 
- บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ -
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 

7,800 
 
 
- 

 
 
- 
 

7,800 
 
 
- 

 
 
พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 
พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 
 
พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 

4. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๒๕63 - - 100 100 พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 

5. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย. ๒๕63   100 100 พุทธินทร์, 
ศุภกิตติ์ 

รวมเป็นเงิน - - 8,000 8,000  
* ถัวจ่ายทุกรายการ * 

 

๖.   การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. 
 

2. 

วัสดุ-ครุภัณฑ์งานธุรการ มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการใช้งาน 
ลงบัญชีเบิก-จ่าย ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

- ตรวจสอบ, สอบถาม 
 
- ตรวจสอบ 

แบบตรวจสอบ, แบบสอบถาม 
 
- ตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่าย 

 

๗.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑  มีวัสด ุ- ครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
      7.2  ระบบการเบิก - จ่ายวัสดุ - ครุภัณฑเ์ป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
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                ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ลงช่ือ...................................................                                        ลงช่ือ...................................................  
          (นายพุทธินทร์  พรหมมุสิก)                                             (นายศภุกิตติ์  อินทนิล) 

         ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                                        ครูผู้รับผิดชอบโครงการ                 
         

 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

                                       ลงชื่อ................................................ 
                                                    (นายศุภกิจ  รชัตหิรัญ) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 

 
 

                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                         ลงช่ือ................................................ 
                                                    (นายอุบล  แชม่ช้อย) 
                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติการาม 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การกำกับติดตาม  

ประเมินผลและรายงาน 
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1. การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องานนโยบาย 
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 
 1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม
งาน/โครงการมอบให้งานพัสดุ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการ 

2. การนิเทศติดตาม 

 2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ และ
ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน 
โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่ม เพื่อนำไปเป็นสารสนเทศในการบริหารงานด้านงบประมาณ
และวิชาการ 
 2.3 งานบริหารงบประมาณ ประสานงานกับทุกกลุ่มงาน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 

 3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงาน 
 3.2 กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
 3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
 3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
 3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
 3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

4. การจัดทำรายงานประจำปี 

 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
 4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
 4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

                        สว่นที่ 5 : การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน      
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แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

1. ชื่อโครงการ  (หลัก) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน)………………………………………………………………………………….. 
1.2 สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ......................................................................................................................  
1.3 สนองยุทธศาสตร์ สพป.รบ.1.................................................................................................. .............. 
1.4 สนองกลยุทธ์โรงเรียน................................................................................................................ ........... 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.1 …………………………………………………………………………………………………หัวหน้า 
3.2 …………………………………………………………………………………………………กรรมการ 
3.3 …………………………………………………………………………………………………กรรมการ 
3.4 …………………………………………………………………………………………………กรรมการ 
3.5 …………………………………………………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 

 

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ลักษณะโครงการ / งาน / กิจกรรม 
(     )  การฝึกอบรม (     )  การประชุมสัมมนา   (     )  การจัดนิทรรศการ 
(     )  การศึกษาดูงาน (     )  การพัฒนาศักยภาพนักเรียน (     )  การพัฒนาการเรยีนการสอน 
(     )  การอนุรักษ์ศิลปวัตนธรรม    (     )  อ่ืน ๆ...................................................... ............................ 
 

7. งบประมาณ / รายรับและค่าใช้จ่าย 
รายรับโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ   จำนวน...............................................บาท 
    ที่ใช้จ่ายจริง     จำนวน...............................................บาท 

1. ค่าตอบแทน    จำนวน...............................................บาท 
2. ค่าใช้สอย    จำนวน...............................................บาท 
3. ค่าวัสดุ    จำนวน...............................................บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    จำนวน...............................................บาท 
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน 
8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(     ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
(     ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60 - ร้อยละ 79) 
(     ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) 

8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 (     ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ 

………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (     ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 (     ) ร้อยละ 60 - ร้อยละ 79 ของเป้าหมาย 
 (     ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
 

9. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินตามโครงการ 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ความคิดเห็น หัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (ลงชื่อ) 
 (...............................................................) 
 ผู้รายงาน 
 วันที่........เดือน................................................พ.ศ.................  
13. ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ) 
 (นายศุภกิจ  รัชตหิรัญ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม 
 วันที่........เดือน................................................พ.ศ.................  
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หลักฐานประกอบการรายงานผลและการประเมินโครงการ 

  1) แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ (ตามแบบฟอร์มของงานแผนงาน) 
 2) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 

  3) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
  4) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
  5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 
  6) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  7) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
  8) รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
  9) กำหนดการ (ถ้ามี) 
  10) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (ถ้ามี) 
  11) เอกสาร / หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระบุ................................................................. 
 
หมายเหตุ   1) ทุกโครงการควรมีหลักฐานลำดับที่ 1-6 
  2) กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม / หลายครั้ง / หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ ขอจัดทำ
รายงานผลโดยระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 
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