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ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
 
   โรงเรียนวัดศรีไชย  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลต าบลคูขุด 3  (วัดศรีไชย)  ใช๎ศาลาการเปรียญ 

วัดศรีไชย  หมูํที่ 2  ต าบลคูขุด  กิ่งอ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เป็นสถานที่เรียนเริ่มจัดตั้งเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2473  โดยขุนชัยมณีพงศ์  ปลัดกิ่งอ าเภอจะทิ้งพระ  พร๎อมด๎วยนายวัลย์  เจริญกุล  
ศึกษาธิการกิ่งอ าเภอจะทิ้งพระ หมื่นอนุกิจเทวี  ก านันต าบลคูขุด  และพระอธิการเซํง เจ๎าอาวาสวัดศรีไชย  
โดยมีนายลํอง  โอภาสพงศ์  เป็นครูคนแรก  ท าหน๎าที่ทุกอยําง  ตํอมาพระอธิการสังข์  ยสฺสโร  เจ๎าอาวาส
องค์ใหมํเป็นผู๎อุปถัมภ์ 

    พ.ศ. 2490  พระอธิการสังข์  ยสฺสโร ได๎บริจาคเงิน  800  บาท สมทบกับคณะครูและราษฎรจัดสร๎าง
อาคารเรียนถาวรขึ้นมา  1  หลัง  แบบ ป 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีขนาดกว๎าง  8  เมตร ยาว 24  
เมตรและเปิดใช๎เป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2492  สมัยนายอ้ัน  สายสิงทอง  เป็นครูใหญํและ
ได๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 

 พ.ศ. 2513  จังหวัดสงขลาได๎มีค าสั่งขยายการศึกษาภาคบังคับถึงประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 7 ) และบรรจุนางสาวสุลีพร  จ านง เป็นครูประถมศึกษาตอนปลายคนแรก เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2513 พร๎อมกับแตํงตั้งนายจ านันท์  ทองชุม มาด ารงต าแหนํงครูใหญํ เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 
2513 

  พ.ศ. 2514  โรงเรียนถูกวาตภัยพังทั้งหลัง เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2514  นักเรียนจึงต๎องอาศัย
ศาลาการเปรียญของวัดศรีไชยเป็นที่เรียน  ตํอมาคณะครู  เจ๎าอาวาส  กรรมการศึกษาและผู๎ปกครอง   ได๎
รํวมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานสร๎างอาคารหลังใหมํขึ้นแทน มีขนาดกว๎าง  8  เมตร ยาว  18  เมตร   

  พ.ศ. 2515  โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ทางราชการให๎งบประมาณสร๎างอาคารเรียน
แบบ 017  เต็มรูป  2  ชั้น  8  ห๎องเรียน   

  พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการได๎เปลี่ยนหลักสูตร  โดยประกาศใช๎หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  
2521  โดยให๎โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  ตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

  พ.ศ. 2523  ได๎มีกฎหมายให๎โอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

  พ.ศ. 2526  โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 202/2526  ขนาด 
กว๎าง  9  เมตร  ยาว  12  เมตร   

  พ.ศ. 2553 กํอสร๎างลานกีฬา  กว๎าง  31  เมตร  ยาว  34  เมตร 
  พ.ศ. 2559 ทางราชการให๎งบประมาณสร๎างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห๎องเรียนใต๎ถุน

โลํง บันไดข้ึน 2 ข๎าง 
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร)  ได๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนวัดศรีไชย  พุทธศักราช 

2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 
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แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดศรีไชย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น 
วดัศรีไชย 

ลานกีฬา สนามฟุตบอล 

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน
ใตถุ้นโล่ง บนัไดข้ึน 2 ขา้ง 

อาคารเรียนแบบ 017เตม็รูป  2  ชั้น  8  หอ้งเรียน   

หอ้งน ้ านกัเรียนหญิง 
อาคารอเนกประสงค ์แบบ  สปช. 202/2526   

หอ้งน ้ านกัเรียนชาย 
บ่อน ้า บ่อน ้า บ่อน ้า บ่อน ้า 

บ่อน ้า บ่อน ้า 
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สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

1.   ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดศรีไชย ตั้งอยูํในหมูํบ๎านศรีไชย  หมูํที่ 2  ต าบลคูขุด   อ าเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90190 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1  เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตั้ง อยูํใน
ที่ดินของวัด  มีเนื้อท่ี  6  ไรํ  2  งาน  มีเขตพ้ืนที่บริการ  2  หมูํบ๎าน คือ  หมูํที่ 1 และ หมูํที่ 2 
2.  ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  ดังนี้  
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด    45   คน 

2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
      

เพศ 
รวม ชาย หญิง 

อนุบาล  1 
อนุบาล  2 
อนุบาล  3 

2 
3 
3 

3 
4 
6 

5 
7 
9 

รวม 8 13 21 
ประถมศึกษาปีที่  1 
ประถมศึกษาปีที่  2 
ประถมศึกษาปีที่  3 
ประถมศึกษาปีที่  4 
ประถมศึกษาปีที่  5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1 
6 
2 
2 
1 
2 

2 
- 
2 
3 
2 
1 

3 
6 
4 
5 
3 
3 

รวม 14 10 24 
รวมทั้งสิ้น 22 23 45 

3)  มีนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม  1 คน 
4)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ            1   คน 
5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ     - คน 
6)  มีนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ - คน 
7)  จ านวนนักเรียนตํอห๎อง(เฉลี่ย)   5 คน 
8)  อัตราสํวนครู  :  นักเรียน        1  :   15 คน 
9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  - คน 
10) สถิติการขาดเรียน/เดือน   1 วัน 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
  

มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  3 คน ( ร๎อยละ  100 ) 
 
มีครูที่สอนตามความถนัด   3 คน ( ร๎อยละ  100 ) 

 

4.  สภาพชุมชนโดยรวม 
   1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนอยูํในหมูํบ๎านศรีไชย  สภาพโดยทั่วไป เป็น
พ้ืนที่ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม  พ้ืนดินเป็นดินเหนียว  ได๎รับอิทธิพลจาก
น้ าทํวมเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งนอกจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ต่ าแล๎ว  ยังได๎รับอิทธิพลมาจาก น้ าทะเลหนุนอีก
ด๎วยด๎วยเหตุที่ลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ต่ า  อยูํติดกับทะเลสาบสงขลา  จึงท าให๎มีอิทธิพลตํอการประกอบ
อาชีพของชุมชนแหํงนี้  กลําวคือ  ประชากรโดยสํวนใหญํประกอบอาชีพการท านาเป็นหลัก  นอกจากนี้มี
การท าการประมงน้ าจืดในทะเลสาบสงขลา  อาชีพการเลี้ยงสัตว์  การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  ได๎แกํ  การท าน้ าตาลโตนด  การแปรรูปผลผลิตจากการท าการประมง  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

    ปัจจุบันประชากรหันไปประกอบอาชีพรับจ๎างเป็นสํวนใหญํ  ทั้งในหมูํบ๎านและรับจ๎างท างานตําง
ถิ่น  เนื่องจากการท าการเกษตร  ทั้งการท านา  และการเลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาการขาดทุน 

 ส าหรับสภาพสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีลักษณะเหมือนกับสังคมชาวใต๎โดยทั่วไปกลําวโดยสรุป คือ  
ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ใช๎ภาษาถิ่นใต๎ในการติดตํอสื่อสาร ประเพณีที่ส าคัญ  คือ การท าบุญ
เดือนสิบที่แสดงให๎เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนใต๎ที่เป็นผู๎รักถ่ินเกิดและรักพวกพ๎อง  

มีประชากรประมาณ 968  คน  ประเพณี / วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีท าบุญเดอืนสิบ 
ลอยกระทง ชักพระ สงกรานต์  ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ได๎แกํ มโนราห์  หนังตะลุง 

2)  ผู๎ปกครองสํวนใหญํ  จบการศึกษาระดับ     ม.3หรือเทียบเทํา 
  ร๎อยละ     60.00            ประกอบอาชีพ   รับจ๎าง 
  ร๎อยละ     20.00     ประกอบอาชีพ   ท านา 
  ร๎อยละ    20.00     ประกอบอาชีพ   ประมง 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  
 

อายุเฉลี่ย 

 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ผู๎อ านวยการ - 1 - - 1 40 6 ป ี
ครูประจ าการ - 1 - 1 - 26 2 ป ี
พนักงานราชการ - 2 - 2 - 32 6 ป ี
ธุรการ  

- 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

29 
 

3 ป ี
 

รวม 
- 4 - 4 - 32 4  ปี 

5 -  1 - - 
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       ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได๎โดยเฉลี่ยตํอปี  10,000   บาท 
3)  โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 

    เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูํในบริเวณวัดจงึได๎รับการสนับสนุนจากเจ๎าอาวาส ศิษย์เกําและผู๎ปกครอง
นักเรียนเป็นอยํางดี  คือ มีการรํวมบริจาคเงินระดมทุนเพ่ือการศึกษา  รํวมพัฒนาภูมิทัศน์ สืบเนื่องจาก
ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํประสบปัญหาในการประกอบอาชีพในการท าการเกษตร อันเกิดจากสภาพน้ า
ทํวม ท าให๎การประกอบอาชีพของผู๎ปกครองประสบปัญหาการขาดทุน จึงเดินทางไปหางานท า  โดยเข๎าไป
ท างานในโรงงานปลากระป๋องและกรรมกรเป็นสํวนใหญํ  จึงไมํคํอยมีเวลาให๎กับทางโรงเรียนในการ
สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเทําท่ีควร 

 
5.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนวัดศรีไชย  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวนสาระการเรียนรู๎และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางตํอไปนี้ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดศรีไชย  อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

1.   เวลาเรียนตํอสัปดาห์ ( จ านวนคาบตํอสัปดาห์) 

 
กลุ่มสาระ 

เวลาเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภาษาไทย 5 5 5 5 5 5 
2. คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 5 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 2 2 2 2 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2 2 1 1 1 
5. ประวัติศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 
6. สุขศึกษา  พลศึกษา 1 1 1 1 1 1 
7. ศิลปะ 2 2 2 1 1 1 
8. การงานอาชีพ 1 1 1 2 2 2 
9. ภาษาตํางประเทศ 3 3 3 5 5 5 

รวม 22 22 22 23 23 23 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 8 8 9 9 9 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 30 30 30 32 32 32 

 
2.  เวลาเรียนตํอปี (จ านวนคาบตํอปี) 

 
กลุ่มสาระ 

เวลาเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภาษาไทย 200  200 200 200 200 200 
2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
4. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40 
5. ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
6. สุขศึกษา  พลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
7. ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
8. การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
9. ภาษาตํางประเทศ 120 120 120 200 200 200 

รวมชั่วโมงสอนในชั้นเรียน / ปี 800 800 800 880 880 880 
10. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 320 320 320 360 360 360 

รวมชั่วโมงสอน / ปี 1,120 1,120 1,120 1,240 1,240 1,240 
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6.   แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
  ห๎องสมุดมีขนาด  54  ตารางเมตร (คิดเป็นอาคาร  1  ห๎อง) มีหนังสือทั้งหมด  1,097  เลํม 

จ าแนกโดย ใช๎ระบบสีที่สันหนังสือ  สถิติการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดใน
ปีการศึกษานี้   คิดเป็น  15 คน/วัน นอกจากห๎องสมุดแล๎ว  โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ภายใน  และ
ภายนอกโรงเรียน  ดังนี้ 

 

  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ๎าน / ผู๎ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู  
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
  -     ให๎ความรู๎และปฎิบัติเรื่องอาหารพ้ืนบ๎าน  
 
 7.  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  ชื่อ – สกุลผู๎บริหาร  นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ( ศษ.ม.)
 การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหนํงรักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการที่โรงเรียนวัดศรีไชย วันที่  8 
มีนาคม  2564 

การบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร)  แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น   4   ฝุาย   คือ   

1) การบริหารงานวิชาการ 
2) การบริหารงานงบประมาณ 
3) การบริหารงานบุคคล 
4) การบริหารงานทั่วไป 

ผู๎บริหารโรงเรียนยึดหลักการบริหาร / แบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน(SBM)  โดยก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และเปูาประสงค์การพัฒนาไว๎ดังนี้ 
 

แหลํงเรียนรู๎ภายใน สถิติการใช๎ 
จ านวนครั้ง / ปี 

แหลํงเรียนรู๎ภายนอก สถิติการใช๎ 
จ านวนครั้ง / ปี ชื่อแหลํงเรียนรู๎ ชื่อแหลํงเรียนรู๎ 

1. สวนหยํอม 
2. วัดศรีไชย 
3. ห๎องสมุด 
4. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
5. แปลงเกษตร 
6. สนามเด็กเลํน 
 
 
 

 

100 
40 

112 
200 
97 

200 

 

1.  ทะเลสาบสงขลา 
2.  ปุาตาลโตนด 
3.  คลอง แหลํงน้ า 
4.  อุทยานนกน้ าคูขุด 
5. วัดพะโคะ 
6. แหลํงท าน้ าตาลโตนด 
7. ปราชญ์ชาวบ๎าน  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
8. หาดมหาราช 
9. จังหวัดกระบี่ 

 

100 
10 
25 
2 
1 

30 
20 
5 
1 
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ค าขวัญ 
              เรียนดี  มีวัฒนธรรม ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง 

ปรัชญา 
  เรียนดี  กีฬาเดํน  เน๎นคุณธรรม  น าเทคโนโลยี 

 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) จัดการศึกษาทั้งระดับกํอนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมภิบาล โดย
ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน องค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยยึดจุดเน๎นการพัฒนาสูํการปฏิบัติ 
2. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครอง ชุมชน รวมทั้งภูมิ ปัญญา

ท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
5. สํงเสริมและสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
6. พัฒนาการประกอบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน โดยเน๎นความสะอาดมีคุณภาพ และถูก

หลักโภชนาการ 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนที่มีปัญหาได๎รับความชํวยเหลือจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
4. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเน้น 

  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได๎ก าหนด 6 จุดเน๎นดังนี้ 

1. จุดเน๎นด๎านหลักสูตรและกระบาวนการเรียนรู๎ 
2. จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน๎นด๎านการพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานศึกษา 
4. จุดเน๎นด๎านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน๎นด๎าน ICT เพ่ือการศึกษา 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         10 

6. จุดเน๎นด๎านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

  1.  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
ให๎มีความเข๎มแข็ง โดยการกระจายอ านาจให๎ชุมชน องค์กรสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหาร เชํน การก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และผู๎ที่เก่ียวข๎อง มีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบตํอผลการเรียนรู๎ของนักเรียนมากข้ึน 
  2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โรงเรียน
จะพัฒนากระบวนการการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถตามระดับชั้นอยํางเต็มศักยภาพ โดยยึดผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ขยายแหลํงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่น จัดการเรียนรู๎
หลากหลายและสํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร โรงเรียนสํงเสริมบุคลากรให๎มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถในด๎านเทคโนโลยี พัฒนาโดยการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ สํงเสริมความก๎าวหน๎าให๎ศึกษาตํอและค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน สํงเสริมให๎โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมภายในเป็นแหลํงเรียนรู๎
ให๎มากขึ้นเชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ ห๎องพิเศษตํางๆ จัดบรรยากาศให๎รํมรื่น สะอาด ปลอดภัย และนําอยูํ 
  5. พัฒนาเทคโนโลยี โดยจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ  สํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
  6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนจะพัฒนาระบบการจัดท าและจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศโดยใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเก็บข๎อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูล 
   7. ระดมทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก ากับติดตามการใช้ เรํงรัดให๎ชุมชนและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให๎เพียงพอ เพ่ือกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน โดยมีแผน
ก ากับติดตามการใช๎วัสดุอุปกรณ์ 

 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  2. เรํงรัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด๎านการเรียนการสอน 
  3. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
8.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  2  หลัง  ได๎แกํ  อาคารเรียน 017  จ านวน 1 หลัง  

อาคารอเนกประสงค์  สปช.202/2526 จ านวน 1 หลัง และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 
ห๎องเรียนใต๎ถุนโลํง บันไดขึ้น 2 ข๎าง จ านวน 1 หลัง  สนามเด็กเลํน  สนามฟุตบอล  ลานกีฬาและแปลง
เกษตร มีห๎องเรียนทั้งหมด 8 ห๎องเรียน 

9.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2565  (1  ต.ค.64 – 30  ก.ย. 65) 
ประมาณการรายรับสถาศึกษาตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน(คําใช๎จํายรายหัวฯ) ค านวณตามฐานจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
9.1 งบประมาณการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(คําใช๎จํายรายหัวฯ) 
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ที่คาดวําจะได๎รับจัดสรร 
ชั้นเรียน จ านวนนักเรียน งบประมาณเงินอุดหนุน 

ระดับกํอนประถมศึกษา  1,700 บาท/คน เพิ่มเติมคนละ 500 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 5 11,000 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 8 17,600 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 9 19,800 
รวมนักเรียน/งบประมาณ 22 48,400 

รวมงบประมาณระดับก่อนประถมศึกษา(1) 
ระดับประถมศึกษา   1,900 บาท/คน เพิ่มเติม คนละ 500 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 7,200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 14,400 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 9,600 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 12,000 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3 7,200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 7,200 
รวมนักเรียน/งบประมาณ 24 57,600 

รวมงบประมาณระดับประถมศึกษา(1) 
เงินอุดหนุนคําใช๎จํายรายหัวยกมาจากปีงบประมาณ 2564 (3) 180,659 
รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น(1)+(2)+(3) 286,659 
 
9.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษา 

สัดส่วนงบประมาณเพื่อประมาณการรายจ่ายตามภารกิจของสถานศึกษา จ านวนเงิน 
1. ส ารองไว๎เพ่ือสภาพคลํองร๎อยละ 10ของยอดเงินประมาณการรายรับทั้งหมด 
(ใช๎จํายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไมํคาดคิดและอ่ืนๆ) 

28,665 

2. คําสาธารณูปโภค ร๎อยละ 10 ของยอดเงินประมาณการรายรับทั้งหมด 28,665 
3. ใช๎จํายในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา รอย
ละ 80 ของยอดเงินประมาณการรายรับ 

229,329 

 
9.3 การแจกแจงงบประมาณลงสูํการปฏิบัติตามแผนงานโครงการกิจกรรมโดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น 154,160
บาท แยกเป็นแผนงานโครงการกิจกรรมดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสูํความเป็นเลิศ 10,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูํมาตรฐานการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก 

17,500 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

โครงการพัฒนาและยกผลระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
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โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 3,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการคลินิกภาษา 1,000 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 20,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 1,500 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,560 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 500 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1,600 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 1,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 10,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
โครงการอาหารกลางวัน 500 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 2,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ 15,000 นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัฒกรรม 5,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
โครงการอยูํอยํางพอเพียง 5,000 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
โครงการสํงเสริมการใช๎อาคารสถานที่และพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ 

20,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

โครงการการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอใน
สถานศึกษา 

7,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 12,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการทะเบียนนักเรียนการรับนักเรียนและการจ าหนําย
นักเรียน 

500 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

โครงการบ๎านวิทยาศาสตร์น๎อย 2,000 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 2,500 นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
 
9.4 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน(จ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน) 
9.5 งบประมาณรายการเงินตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 1. คําเครื่องแบบนักเรียน(จํายเป็นเงินสดให๎กับนักเรียน) 
 2. คําหนังสือเรียน 
 3. คําอุปกรณ์การเรียน 
 4. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีแผนการใช๎จําย 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1)  คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    9   เครื่อง 
   ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 6    เครื่อง 
   ใช๎ในงานบริหาร  3   เครื่อง 
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  2)  ปริมาณสื่อ  เป็นสื่อที่จัดหาโดยการรับบริจาค  ได๎รับจากทางราชการ  ครูจัดท าเอง ห๎องที่จัด
ไว๎ใช๎ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  2  ห๎อง  ได๎แกํ  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห๎องดนตรี – นาฏศิลป์  พ้ืนที่
ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  สนามฟุตบอล  ลานกีฬา  สนามวอลเลย์บอลและสนามเด็กเลํน 

การใช้ประโยชน์อาคาร 
 

ที ่ อาคาร การใช๎ประโยชน์ หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน  017 - ห๎องเรียนชั้นอนุบาล1-3  

- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห๎องพัสดุ/สื่อการเรียนการสอน 
- ห๎องพยาบาล 
- ห๎องสมุดโรงเรียน 
- ห๎องดนตรี – นาฏศิลป์ 

 

2 อาคารอเนกประสงค์ 
สปช.202/2526 

- บริการชุมชน 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมงานบ๎าน  งานเกษตร  พลศึกษา 
- การเลือกตั้งทุกระดับ 

 

3 อาคารเรียนแบบ 
สปช.105/29 2  

- ห๎องเรียน  ชั้น ป.1-ป.6 
- ห๎องผู๎อ านวยการ 
- ห๎องประชุม 
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ผลการด าเนินงาน/โครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในรอบปีที่ผํานมา (พ.ศ.2563) โรงเรียนส าเร็จในการด าเนินโครงการตํอไปนี้ 

 
 
 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การ

ด าเนินการ 
ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัต ิ ไมํ
ปฏิบัต ิ

ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ
ปรุง 

1. โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสูํความ
เป็นเลิศ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียด
ของโครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การ
ประกวดBest Practice ด๎านการบริหาร สื่อ 
และนวัตกรรมของครู และวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรม 
Best Practice ด๎านการบริหาร สื่อ และ
นวัตกรรมของครู    
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          

/ 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

   

2. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสูํมาตรฐานการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียด
ของโครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
            - จัดครูเข๎าสอน/จัดตารางเรียน 
            - จัดรถรับ–สํงนักเรียนจากโรงเรียน
วัดศรีไชยไปเรียนที่โรงเรียนวัดประดูํหอม และ
นักเรียนโรงเรียนวัดประดูํหอมไปเรียนที่
โรงเรียนวัดศรีไชย 

/ 
 
 
/ 
/ 
/ 

 / 
 
 
/ 
/ 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
3. โครงการพัฒนาและยกผล

ระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน 
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
        - กิจกรรมวางทุกงานอํานทุกคน 
        - กิจกรรมเสริมเติมเต็มในชั่วโมง 
        - จัดสอนซํอมเสริม 
        - ติวเข๎ม O-net หลังเรยีน 
        - เสริมภาษาอังกฤษหน๎าเสาธงวันละ
ค า: (A WORD A DAY) 
        - ติวเข๎มนักเรียน ป.3  
        - ภาษาอังกฤษทํองค าศัพท์ วันละ ๕ 
ค า ภาษาอังกฤษวันละ ๑ ประโยค 
        - สังคมศึกษาฯ ฝึกท าแบบฝึกหัด ตอบ
ค าถาม 

/ 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

   

4. โครงการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบาย 

  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยยึดกิจกรรม
ดังนี้ 
     - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
     - กิจกรรมพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
5. โครงการคลินิกภาษา  ประชุมให๎ความรู๎  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน

การอําน เขียน ปฏิบัติด๎วยวิธกีารที่
หลากหลายและตํอเนื่อง 
 จัดท าสื่อ และนวัตกรรม น าไปสูํการ
เรียนรู๎ 
 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม การจัดปฏิทิน        
การปฏิบัติงาน โดยจัดท ากิจกรรมสํงเสริมการ
อําน การเขียน ดังนี้ 
    - กิจกรรมฝึกอําน เขียนค าพ้ืนฐาน 
    - กิจกรรมสอนซํอมเสริม 
    - กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน 
    - กิจกรรมเกมจับคูํการอําน การเขียน 
จากบัตรค า 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

   

6. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานและก าหนดกิจกรรม 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรม
ดังนี้ 
    - พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    - จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุด
นักกีฬา ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
จริง 
    - แขํงขันทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม 
    - กิจกรรมเช๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี  
    - กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม 
    - กิจกรรมวันส าคัญ 
    - การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
    - กิจกรรมการแขํงขันกีฬา กรีฑา 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
7. โครงการพัฒนาระบบงาน

การเงิน 
 ประชุมให๎ความรู๎  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ก า ร อํ า น  เ ขี ย น  ป ฏิ บั ติ ด๎ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลายและตํอเนื่อง 
 จัดท าสื่อ และนวัตกรรม น าไปสูํการ
เรียนรู๎ 
 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม การจัดปฏิทิน        
การปฏิบัติงาน โดยจัดท ากิจกรรมสํงเสริมการ
อําน การเขียน ดังนี้ 
    - กิจกรรมฝึกอําน เขียนค าพ้ืนฐาน 
    - กิจกรรมสอนซํอมเสริม 
    - กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน 
    - กิจกรรมเกมจับคูํการอําน การเขียน 
จากบัตรค า 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

  

8.  โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานและก าหนดกิจกรรม 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรม
ดังนี้ 
   - พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   - จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุด
นักกีฬา ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
จริง 
   - แขํงขันทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม 
   - กิจกรรมเช๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี  
   - กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม 
   - กิจกรรมวันส าคัญ 
      2.4.7  การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
     2.4.8  กิจกรรมการแขํงขันกีฬา กรีฑา 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
9. โครงการพัฒนาระบบงาน

การเงิน 
 เตรียมความพร๎อมของบุคคล โดยการ
ประชุมชี้แจง แตํงตั้งคณะท างาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - อบรมเจ๎าหน๎าที่การเงิน/พัสดุ 
     - พัฒนา/จัดระบบการเงิน 
     - พัฒนา/จัดระบบงานพัสดุ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

  

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
      กิจกรรมที่ 1 สร๎างขวัญก าลังใจและยก
ยํองเชิดชูเกียรติ 
      กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด๎านวิชาการ 
      กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 
      กิจกรรมที่ 4 จ๎างวิทยากรเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

   

11 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานและก าหนดกิจกรรม  

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
   ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรม

ดังนี้ 
  - จัดหาทุนการศึกษา 
  - จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  
ชุดนักกีฬา 
  - กิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกันกับชุมชน 

/  /    

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยสํงเสริมให๎ครู
ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
     - กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 
     - กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
     - กิจกรรมเลําสูํกันฟัง (ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน) 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

   

13 โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อม
รายละเอียดของโครงการให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
         - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและซื้อ

เวชภัณฑ์ 
       - กิจกรรมนักเรียนเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ 
       - กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 
       - กิจกรรมติดตํอท าประกันชีวิตให๎กับ
นักเรียน 

      

14 โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพ
ด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
       -  กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
       -  กิจกรรมจัดหา/ซํอมแซมเครื่องดนตรี     
       -  กิจกรรมแขํงขันกีฬา กรีฑานักเรียน/
คร ู
       -  กิจกรรมชุมนุมกีฬา ดนตรีและศิลปะ 
       -  กิจกรรมเผยแพรํการแสดงตาม
โอกาส 

/ 
 
 
/ 
 
 

 / 
 
 
/ 

   

15 โครงการทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ 

 ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแตํละ
กิจกรรม 
 วางแผนการปฏิบัติงาน 
 ด าเนินงานตามแผน 

/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

 / 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
16 โครงการอาหารกลางวัน  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม

รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดซื้อ
วัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวัน 
 จ๎างแมํครัวท าอาหารกลางวัน 
 จัดซื้อเครื่องปรุง 
 จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

   

17 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา 

จัดหา/ซํอม ครุภัณฑ์ /ส านักงาน  
ระบบอินเตอร์เน็ต กระดาษ ตู๎เก็บเอกสาร 
เป็นต๎น  
เก็บรวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูล P-
obec, B-obec , M-obec , DMC, amss         
, E-mis  เป็นต๎น  
โรงเรียนมีระบบการรับ – สํง หนังสือ
ราชการที่มีประสิทธิภาพผํานระบบ 
E - Office 
เก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ประมวลผล
ข๎อมูลของโรงเรียน 
จัดท าปรับปรุงข๎อมูลด๎านตํางๆ ให๎มีความ
สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันมาก ยิ่งขึ้น 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

  

18 โครงการการพัฒนาห๎องสมุด
เพ่ือการเรียนรู๎ 
 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ  
 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
  ด าเนินงาน 

 ด าเนินงานตามโครงการ 
            - ปรับปรุงตกแตํงห๎องสมุด 
            - จัดหา ตรวจสอบ ซํอมแซมหนังสือ 
อุปกรณ์สื่อตําง ๆ ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ 
            - จัดนักเรียนและบรรณารักษ์ดูแลท า
ความสะอาดและให๎บริการในการใช๎ห๎องสมุด 
            - จัดกิจกรรมห๎องสมุดสํงเสริมนิสัย
รักการอําน ได๎แกํ กิจกรรมยอดนักอําน 
กิจกรรมการประกวดแขํงขันตอบปัญหา 
กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบันทึกการอําน จัด
ปูายนิเทศ แนะน าหนังสือนําอําน 

 
/ 

  
/ 

   

19 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
      - กิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 / 
 
 
 

 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

  

20 โครงการอยูํอยํางพอเพียง  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - จัดการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญา 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

      - กิจกรรม 1 วันพระ 1 ปิ่นโต 
      - กิจกรรมเด็กดีมีจิตอาสา 
      - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
      - กิจกรรมวิถีชาวบก 
      - กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

      

21 โครงการสํงเสริมการใช๎อาคาร
สถานที่และพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - ตัดหญ๎าบริเวณสนามและรอบ ๆ 
อาคารเรียน จัดตกแตํงสวนหยํอมและต๎นไม๎ 
     - ท าปูายชื่อโรงเรียนจุดเช็คอิน 
     - ปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ จัดสวนหยํอม
บริเวณปูายชื่อโรงเรียน 
     - ปรับปรุงอาคารเรียนและทาสีอาคาร
เรียน อาคารอเนกประสงค์ ห๎องน้ า และอําง
ลํางมือ 
     - ก าจัดปลวกอาคารเรียน 017 และ
อาคารอเนกประสงค์ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

   

22 โครงการการปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอใน
สถานศึกษา 

 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
   ด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 

      - กิจกรรมที่ ๑ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค 
      - กิจกรรมที่ ๒ อุปกรณ์พร๎อม/สถานที่
พร๎อม (อุปกรณ์ท่ีใช๎ปูองกันตนเอง) 
      - กิจกรรมที่ ๓ กิ้งกําเปลี่ยนสี (การ
ปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตําง ๆ) 

/  /    

23 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - กิจกรรมวันลอยกระทง 
     - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ 
     - กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ 
     - กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
     - กิจกรรมวันมาฆบูชา 
     - กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
     - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวัดศรีไชย 
     - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
     - กิจกรรมวันไหว๎ครู 
     - กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข๎าพรรษา 
     - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 

/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 / 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
24 โครงการทะเบียนนักเรียน 

การรับนักเรียนและการ
จ าหนํายนักเรียน 

ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียด
ของโครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยสํงเสริมให๎ครู
ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
    - กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบาล 
และ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    - กิจกรรมจัดท าปูายนิเทศให๎ความรู๎ด๎าน
การศึกษาตํอ อาชีพและขําวสารจากสถาบัน
ตําง ๆ 
    - กิจกรรมติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

   

25 โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย 

 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ตามฐานการทดลอง 20 ฐานๆ ละ 100 
บาท 
 ประเมินผล/สรุปผลการจัดกิจกรรม 

/ 
 
 
 
/ 

 / 
 
 
 
/ 

   

26 โครงการการใช๎สื่อ และผลิต
จัดหาสื่อการจัดประสบการณ์
เด็กระดับปฐมวัย 

 จัดหาสื่อที่สัมพันธ์กับหนํวยการจัด 
ประสบการณ์ 
 จัดสื่อตามมุมประสบการณ์ท้ัง ๖ มุม 
 ครูผลิตสื่ออยํางน๎อยภาคเรียนละ ๕ ชิ้น 
 ลงทะเบียนสื่อไว๎เป็นหลักฐาน 
 น าสื่อไปใช๎ในการจัดประสบการณ์ 
 นิเทศผลการด าเนินงาน 
 สรุป ประเมิน และรายงานผล 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 / 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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ที ่
 

โครงการ 
 

รายการกิจกรรม 
การด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัต ิ ไมํ

ปฏิบัต ิ
ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับ

ปรุง 
28 โครงการสํงเสริมและพัฒนา

คุณภาพเด็กปฐมวัย 
 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อม
รายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน ครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ 
 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานส ารวจความจ าเป็นและความ
ต๎องการในการพัฒนาของครู 
 ด าเนินงานตามโครงการโดยยึดกิจกรรม
ดังนี้ 
     -  จัดหาสื่อที่สัมพันธ์กับหนํวยการจัดระ
สบการณ์ 
     -  จัดสื่อตามมุมประสบการณ์ทั้ง ๖ มุม 
     -  ครูผลิตสื่ออยํางน๎อยภาคเรียนละ ๕ 
ชิ้น 
     -  ลงทะเบียนสื่อไว๎เป็นหลักฐานน าสื่อไป
ใช๎ในการจัดประสบการณ์ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 

 / 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
นโยบาย       
 การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาและการ
เรียนรู๎ที่ต๎องปฏิรูปอยํางเรํงดํวน ๔ ประการหลัก คือ 
 ๑. พัฒนาคนไทยยุคใหมํให๎มีนิสัยใฝุเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองและแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง มี
ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหา คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมมีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรังเกียจการทุจริตและตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก๎าวทันโลก มี
สุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์ หํางไกลยาเสพติด เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู๎พ้ืนฐานที่จ าเป็น มี
สมรรถนะ ความรู๎ความสามารถ สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่เป็นผู๎เอ้ืออ านวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เป็นวิชาชีพที่มี
คุณคํา มีระบบกระบวนการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํโดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทให๎สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมํ  ที่มุํงเน๎นการกระจายอ านาจสูํสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา
และองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชนและทุกภาคสํวน มี
ระบบการบริหารจัดการที่มีความโปรํงใส เป็นธรรมตรวจสอบได๎ มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ 
       1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ และมีวิถี                  
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่   
       2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
       4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   
       5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning ทีส่อดคล้องกับคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่    
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ประมาณการรายรับ 
1. ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2564 

1.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เงินอุดหนุนรายหัว ระดับก่อนประถม    -   บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว ระดับประถมศึกษา   77,226.68  บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    25,710      บาท 

1.2 เงินรายได้สถานศึกษา     36,141.42  บาท 
2. เงินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2565 

- เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- เงินอุดหนุนรายหัว ระดับก่อนประถม   48,400       บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว ระดับประถมศึกษา   57,600       บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      6,000       บาท 

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา             -       บาท  
      

รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น   250,678.10 บาท 
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. งบส ารองจ่าย (กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กะทันหัน/อื่น ๆ)          25,000  บาท 
2. ค่าสาธารณูปโภค              25,000  บาท 
3. ค่าวัสดุส านักงาน (กองกลาง : งานธุรการ/ค่าถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์ อ่ืน ๆ)12,533 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 

4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ      125,340 บาท 
4.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ              12,530  บาท 
4.3 ด้านการบริหารบุคคล              25,000  บาท 
4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป                     25,000  บาท 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 262,933 บาท 
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ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวมเงินที่จัดสรร 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 งบส ารองจ่าย            25,000   10 
2 ค่าสาธารณูปโภค            25,000   10 
3 ค่าวัสดุส านักงาน    12,533 5 
4 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม      
 4.1 ด้านการบริหารวิชาการ             จ านวน    8     โครงการ    125,340 50 
 4.1 ด้านการบริหารงานงบประมาณ   จ านวน     2    โครงการ    12,530 5 
 4.1 ด้านการบริหารงานบุคคล          จ านวน     1    โครงการ            25,000   10 
 4.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป           จ านวน     13  โครงการ            25,000   10 

รวมทั้งสิ้น 250,403  
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ตารางการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมงบประมาณที่
จัดสรร 

ด้านการบริหารวิชาการ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - 20,000 - 20,000 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัย 
2,500 

- - 
2,500 

3 โครงการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

3,000 
- - 

3,000 

4 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศ 

10,000 
- - 

10,000 

5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2,000 - - 2,000 
6 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่

มาตรฐานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
17,500 

- - 
17,500 

7 โครงการคลินิกภาษา 1,000 - - 1,000 
8 โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 3,000 - - 3,000 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
9 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 1,500 - - 1,500 
10 โครงการะดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 500 - - 500 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวมงบประมาณที่

จัดสรร 

ด้านบริหารงานบุคคล 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,560   13,560 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
12 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 1,600   1,600 
13 โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน 1,000   1,000 
14 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา 2,000   2,000 
15 โครงการอยู่อย่างพอเพียง 5,000   5,000 
16 โครงการทะเบียนนักเรยีน การรับนักเรียน และการจ าหน่าย

นักเรียน 
500   500 

17 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 12,000   12,000 
18 โครงการการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู ้ 15,000   15,000 
19 โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา 7,000   7,000 
20 โครงการส่งเสริมสุนทรยีภาพด้านศิลปะ ดนตร ีและกีฬา 10,000    
21 โครงการการปรบัภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม   20,000 20,000 
22 โครงการอาหารกลางวัน 500   500 
23 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 5,000   5,000 
23 โครงการส่งเสริมการใช้อาคารสถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้ 20,000   20,000 
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ชื่อโครงการ      โครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ              บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญามีความสุขมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาตํอ
และประกอบอาชีพการจัดการเรียนรู๎ใช๎รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยค านึงถึงพัฒนาการทางด๎านรํางกาย 
สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู๎เรียนเน๎นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองการเรียนรู๎รํวมกันการเรียนรู๎จากธรรมชาติการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู๎แบบบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนให๎สํงผลตํอผู๎เรียนตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรครูผู๎สอนจ าเป็นอยํางยิ่งในการน าสื่อนวัตกรรม
หรือแนวทางการจัดกิจกรรมตํางๆที่จะสํงผลให๎นักเรียนผํานมาตรฐานตามตัวชี้วัดและนักเรียนแตํละคนศักยภาพใน
การเรียนรู๎ไมํเทํากันจากการสํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตํางๆของปีการศึกษาที่ผํานมาพบวํามีนักเรียนที่
มีศักยภาพหลายคนสามารถเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข๎ารํวมการในระดับภูมิภาคและได๎รับรางวัลแสดงให๎เห็นวํา 
นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอถ๎าได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมอยํางเต็มที่การจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับ
ความสามารถของนักเรียนมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือชํวยพัฒนาให๎นักเรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนรู๎เหมาะสมกับวัยและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการเรียนรู๎ สามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ชํวยพัฒนาทักษะในการท างานเชื่อมโยงความรู๎ที่เรียนในห๎องเรียนกับการ
สร๎างสรรค์ชิ้นงานผลงานและการเรียนรู๎จากการลงมือท าสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ตํอไป 

๒. วัตถุประสงค ์
      2.1เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถท างานอยํางมีระบบวางแผนการท างานอยํางรอบคอบท างานจนบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
      2.2เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคํา
ของภาษาไทยและกวีเอกของไทยและของโลก 
      2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงความคิด สร๎างสรรค์ผลงาน และมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
      2.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการท างานมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล๎าคิดกล๎าท า  
กล๎าแสดงออก แก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสมและมีการวางแผนในการด าเนินชีวิตของตนเองได๎ 
      2.5 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
      2.6 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตัวเองจากห๎องสมุดแหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆ 
      2.7 เพ่ือสํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการด๎านตํางๆ 
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๓.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 สามารถวางแผนการท างานได๎อยํางเป็นระบบและด าเนินงานจนบรรลุ
ความส าเร็จ 
2. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนมีความรู๎เข๎าใจในวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยในระดับดี 
3. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 ที่สอบผํานธรรมศึกษาสามารถน าหลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ร๎อยละ 100 
5.ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการอยํางตํอเนื่องและได๎รับเหรียญรางวัลจากการ

แขํงขันร๎อยละ 70 ของจ านวนรายการที่เข๎ารํวม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผู๎เรียนมีทักษะและมีเจตคติที่ดีตํอการท างาน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี กล๎าคิด กล๎าท า  
กล๎าแสดงออก แก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสมมีการวางแผนการด าเนินชีวิตของตนเองได๎ในระดับดี 
๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๓ แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแตํละกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการให๎
นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและก าหนด
กิจกรรม 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 1. จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมที่ 2  แข่งขันทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันงานวิชาการจากหนํวยงานตํางๆ 
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันศิลปหัตถกรรม 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

ตุลาคม 2564 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
และคณะครู 
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กิจกรรมที่ 3 เช้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. นักเรียนชั้น ป.6รํวมเข๎าคํายลุกเสือ เนตรนารี กับศูนย์เครือขําย 
การศึกษาฯ 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเข๎าคํายลูกเสือเนตรนารีให๎นักเรียนชั้นป.1-6 
กิจกรรมที่ 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดปูายนิเทศหน๎าชั้นเรียนเพ่ือให๎ความรู๎ให๎กับนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมวันส าคัญตํางๆให๎นักเรียนได๎ปฏบัติจริง เชํน เวียนเทียน
วันวิสาขบูชา วันแมํแหํงชาติ วันปีใหมํ วันเด็ก ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 6 การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. น านักเรียนทัศนศึกษาตั้งแตํชั้นอนุบาล-ป.6 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ฝึกซ๎อมกีฬา กรีฑา ให๎กับนักเรียน 
2. จัดซื้อ/หาอุปกรณ์กีฬาตํางๆ 
3. สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา กรีฑา ทุกหนํวยงานที่สามรถ 
เข๎ารํวมได๎ 

มกราคม 2565 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

ธันวาคม 2565 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

กรกฏาคม 2565 

 

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไข
และพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
/ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปและหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

กันยายน 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
/ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   20,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   20,000  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

- - - 1,500 - -   1,500 

กิจกรรมที่ 2  แขํงขันทางวิชาการ/
ศิลปหัตถกรรม 

- - 1,000 500 - - 1,500 

กิจกรรมที่ 3 เช๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี  - - 1,000 - - - 1,000 
กิจกรรมที่ 4 เข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม - - 1,000 - - - 1,000 
กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญ - - 1,500 500 - - 2,000 
กิจกรรมที่ 6 การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ - - 10,000 1,000 - - 11,000 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการแขํงขันกีฬา กรีฑา - - 5,000 1,500 - - 6,500 

รวมทั้งสิ้น - - 15,000 5,000 - - 20,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร๎อยละของผู๎เรียนมีการวางแผนการท างาน ได๎อยําง
เป็นระบบและด าเนินงานจนบรรลุความส าเร็จ 

- สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงาน
ของผู๎เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ - ประเมินความพึงพอใจ 

- ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการจากหนํวยงานตํางๆ 

- ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 

- ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 เข๎ารํวม
กิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

- ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะและเจตคติท่ีดีตํอการท างาน - ส ารวจ - แบบส ารวจ 
- ร๎อยละของนักเรียนสามารถอํานเขียนและวิเคราะห์ได๎ - อํานเขียน ค า ประโยคข๎อความ - แบบบันทึกคะแนน 
- ร๎อยละของนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยมในทุก
ระดับชั้น มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 

- ผลการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกคะแนน (ปพ.6) 

- ร๎อยละของนักเรียนที่สอบผํานธรรมศึกษา สามารถน า
หลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

- ส ารวจ แบบส ารวจ 

- ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในวันสุนทรภูํ
และวันภาษาไทยในระดับดี 

- ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนทุกคนมีแฟูมสะสมผลงานที่มีคุณภาพ 
8.2  ผู๎เรียนรักการท างาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
8.3  นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคําของภาษาไทย สืบสานวรรณศิลป์ของกวีเอกของไทยและของโลกได๎ 
8.4  ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแขํงขันทักษะและเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิด

ประโยชน์ 
8.5  นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึน 
8.6  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาธรรมศึกษา 
8.7  นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
8.8  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ การอําน - การเขียน สูงขึ้น ทุกกลุํมสาระ 
8.9 ผู๎เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง จากการ
8.10 ได๎รับเหรียญรางวัลจากการแขํงขัน 
8.11 ผู๎เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
ลงชื่อ     มลธิรา  ปลื้มใจ     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ      วินัย  ขาวนวล         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       ( นางมลธิรา  ปลื้มใจ )                                       (นายวินัย  ขาวนวล ) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

                                 ลงชื่อ       กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ      โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  การบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา  ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กโดยตรงการประสาน
สัมพันธ์กับผู๎ปกครองและสถาบันอ่ืนๆ ในสังคม จึงมีผลโดยตรงตํอการเรียนรู๎ของเด็ก  ที่เน๎นพัฒนาการเด็กตามวัย
ให๎ครบทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญาโรงเรียนควรให๎ความส าคัญใน
การจัดประสบการณ์ตํางๆที่สํงเสริม และพัฒนาการเรียนรู๎ของให๎เต็มตามศักยภาพ และ เหมาะสมตามวัย  เด็กอายุ 
3-5 ปี เป็นชํวงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กในวัยนี้จะเข๎าใจ
จากรูปธรรมไปสูํนามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต๎องมีสื่อการเรียน
การสอนเพ่ือเด็กจะสามารถเกิดการรับรู๎และเข๎าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู๎
เอ้ืออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียน 

    ดังนั้น จึงจัดโครงการ จัดท าสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยขึ้นเพ่ือให๎ครูผู๎สอนนักเรียนระดับปฐมวัยได๎มี
ความรู๎ความสามรถในการจัดท าสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปปรับใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียนได๎เกิดการพัฒนาตํอไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2..1. เพ่ือให๎เด็กระดับปฐมวัยได๎รับการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด๎าน 
2.2  เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎เด็กปฐมวัยพร๎อมที่จะเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษา 
2.3  เพ่ือให๎เด็กรู๎จักการปรับตัวและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
2.4  เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎ผู๎ปกครองเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

    2.5 ผลิตสื่อจัดหาใช๎ในการจัดประสบการณ์อยํางเพียงพอตามมุมประสบการณ์ อยํางน๎อย 4-6 มุมเพ่ือให๎
เด็กสามารถเรียนรู๎ตามความต๎องการ 

2.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน ดีขึ้นตามวัย 
3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
        ๑. นักเรียนได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ 

 ๒. นักเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพียงพอตํอนักเรียนทุกคน 
 3. นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากแบบฝึกหัดตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีบรรยากาศในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 2. การพัฒนาการของนักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางรอบด๎าน 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดหาสื่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการจัดระสบการณ์ 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
        -  จัดสื่อตามมุมประสบการณ์ท้ัง ๖ มุม 
        -  ครูผลิตสื่ออยํางน๎อยภาคเรียนละ ๕ ชิ้น 
        -  ลงทะเบียนสื่อไว๎เป็นหลักฐานน าสื่อไปใช๎ในการจัด
ประสบการณ์ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
ตุลาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สิงหาคม 2565 
 
 
 

กันยายน 2565 

 
นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   2,500  บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   2,500   บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อที่สัมพันธ์กับ
หนํวยการจัดระสบการณ์ 

- - - 2,500   - - 2,500   

รวมทั้งสิ้น - - - 2,500   - - 2,500   
 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีสื่อการสอนที่เพียงพอตํอนักเรียนทุกคน สอบถาม แบบสอบถาม 
๒. พัฒนาการของนักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางรอบด๎าน สังเกต แบบสังเกต 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.1.  นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน 
๘.2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู๎และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
๘.3.  นักเรียนมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ศดานันท์  ชุมเพ็ชร   ผู๎เสนอโครงการ                (ลงชื่อ)      เกียรติศักดิ์  เจริญกุล ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                      (นายเกียรติศักดิ์  เจริญกุล ) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                     กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน 
 
 
 
 
     ลงชื่อ      กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์         ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาและยกผลระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ 
ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจของผู๎เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล จัดให๎มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด ได๎ฝึกปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิด
สร๎างสรรค์ ใฝุรู๎ ใฝุเรียน รักการอําน การเขียนและการค๎นคว๎า มีทักษะในการด าเนินชีวิต ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองรู๎จักสิทธิหน๎าที่ของตนเอง สํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น รู๎จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประกอบกับแนวการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
ให๎ ผู๎เรียนได๎รู๎จักพัฒนาตนเองให๎เต็มตามศักยภาพของแตํละบุคคล การจัดการเรียนรู๎ต๎องจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย พร๎อมทั้งน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎นักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได๎เต็มศักยภาพ  
 จากผลการทดสอบทั้งในระดับชาติ ระดับสถานศึกษา ระดับห๎องเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในแตํละ
ระดับชั้นยังไมํเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียน จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ 

     ๒.๒  เพ่ือให๎นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ (NT) เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระ 
๒.๓  เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมขึ้น 

๓. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
   1.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ (NT) เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระ ร๎อยละ ๓ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
   1.  นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ 
        2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึน 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 วางทุกงานอ่านทุกคน 
1. ขั้นด าเนินการ 
     ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ๒.๑ 
ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน 
ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     1.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     1.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ  
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ 2 เสริมเติมเต็มในชั่วโมง 
1. ขั้นด าเนินการ 
     ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ๒.๑ 
ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการให๎นักเรียน 
ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     1.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     1.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ  
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 

 
ตุลาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 
 

 

 
นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ /
ผู๎บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

ผู๎สอนกลุํมสาระ 
 
 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ /
ผู๎บริหาร 

 
            3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
           ภาษาไทย: ค าศัพท์ วันละค า 
          คณิต: คณิตคิดเร็ว 

 ผู๎สอนกลุํมสาระ 
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          วิทยาศาสตร์ : สุดสัปดาห์กับค าถามวิทยศาสตร์  
กิจกรรมที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย  
แก๎ปัญหานักเรียนอํานไมํคลํอง เขียนไมํถูก  ลายมือไมํสวย 
            - จัดสอนซํอมเสริม 
            - ติวเข๎ม O-net หลงัเรียน 
            - เสริมภาษาอังกฤษหน๎าเสาธงวันละค า:  
(A WORD A DAY) 
            - ติวเข๎มนักเรียน ป.3  
              วิชาภาษาไทย การอํานเขียนคิดวิเคราะห์  
              ฝึกคิดเลขเร็ว และฝึกท าโจทย์ปัญหา     วิทยาศาสตร์
ฝึกท าแบบฝึกหัดและท าโครงงาน 
         -  สังคมศึกษาฯ ฝึกท าแบบฝึกหัด ตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   3,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   3,000  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครถภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 1 วางทุกงานอํานทุกคน - - -   1,500 - -   1,500 
กิจกรรมที่ 2 เสริมเติมเต็มในชั่วโมง - - - 1,500 - - 1,500 

รวมทั้งสิ้น - - - 3,000 - - 3,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ (NT) เพ่ิมขึ้นทุก
กลุํมสาระ ร๎อยละ ๓ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึน ทดสอบ แบบทดสอบ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.๑ นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ 
     8.๒ นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ (NT) เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระ ร๎อยละ ๓ 
     8.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ  มลธิรา  ปลื้มใจ     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   วินัย  ขาวนวล   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                        (นายวินัย  ขาวนวล) 
       ครูโรงเรียนวัดศรีไชย            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ   กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ      โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสูํความเป็นเลิศ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่๓   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ของผู๎บริหารสถานศึกษา 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญในระดับฐานลําง ที่กํอให๎เกิดผลผลิตทางการศึกษา  ทั้งนี้
ผู๎บริหารโรงเรียนจะเป็นกลไกส าคัญในการที่จะน าไปสูํความส าเร็จ และเสริมสร๎างคุณภาพทางการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
ภายในองค์กรนั้น ๆ การสร๎างคุณภาพในโรงเรียนจะกํอให๎เกิดความเชื่อมั่น ความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นกับผู๎รับบริการ
ทั้งนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและสังคม  ดังนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพยํอมกํอให๎เกิดความเป็นเลิศในระบบการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษายุคใหมํจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีปัจจัยและองค์ประกอบเสริมที่หลากหลายเข๎า
มาชํวยด าเนินการ เพ่ือสํงผลตํอความส าเร็จองค์กรได๎ในที่สุด ผู๎บริหารโรงเรียนจึงมีความส าคัญยิ่ งที่ต๎องก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การองค์กรซึ่ง
หมายถึงโรงเรียน ให๎เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพก๎าวสูํความเป็นเลิศได๎ตํอไปในอนาคต โรงเรียนวัดศรีไชยจึงได๎จัดให๎มี
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎
และการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียน เพ่ือให๎เป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒  วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
๒.๒  เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียน 
๒.๓  เพ่ือสํงเสริมให๎ครู ผูบ๎ริหาร และนักเรียนมีเวทีในการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

๓.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
      ๑.  โรงเรียนมีผลงานดีเดํนด๎านการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ ผลงาน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

 ๒.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกกรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ Best Practice ด้านการบริหาร สื่อ และ
นวัตกรรมของครู 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
      ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ

 
 

ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 

 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
 
 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         45 

โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ  
     ๑.๖  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
๒.  ขั้นตรวจสอบ 
     ๒.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
๓.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๓.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๓.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖5 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร 

  
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   ๑0,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   ๑๐,000  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 1 Best Practice 
ด๎านการบริหาร สื่อ และ
นวัตกรรมของครู 

- - - 1๐,๐00 - - 1๐,๐00 

รวมทั้งสิ้น - - - 1๐,๐00 - - 1๐,๐00 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒. การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประเมิน แบบประเมิน 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.1. โรงเรียนมีผลงานดีเดํนด๎านการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 ๘.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๘.๓ การจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการของโรงเรียนสูงขึ้น 
 ๘.๔ ครู ผู๎บริหาร และนักเรียนมีเวทีในการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 

 
 
 

ลงชื่อ ศดานันท์  ชุมเพ็ชร     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   วินัย  ขาวนวล   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                               (นายวินัย  ขาวนวล) 
        ครูโรงเรียนวัดศรีไชย            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 

      ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ   โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหารวิชาการ  ( ระดับการศึกษาปฐมวัย ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัย  เป็นวัยเริ่มต๎นแหํงการเรียนรู๎  มีความอยากรู๎อยากเห็น  ชํางสังเกต  ชอบเลํนและส ารวจ
สิ่งตํางๆ รอบตัว  การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และค๎นพบด๎วย
ตนเองมากที่สุด  ชํวยให๎เด็กได๎พัฒนาคุณลักษณะตามวัยทั้ง  4  ด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์ – 
จิตใจ  ด๎านสังคม  และด๎านสติปัญญา 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นการตอบสนองและสํงเสริม
พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู๎โลกธรรมชาติรอบตัวและสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง  ๆ เชํน  พัฒนา
ความคิดอยํางมีเหตุผลและเป็นระบบ  มีแบบแผน  ตลอดจนพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์  และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางรอบคอบ  ชํวยให๎แก๎ปัญหาได๎  ฝึกการชํวยเหลือตนเอง  รู๎จักท างาน
รํวมกับเพื่อนๆ ปฏิบัติตามข๎อตกลงรํวมกัน  ตัดสินใจในการเลือก  และยอมรับผลที่เกิดขึ้น  สามารถน าไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 
 2.3  เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบด๎วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
  ๑. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ  80 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๒. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ ร๎อยละ 80 
  3. นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบด๎วยตนเอง ร๎อยละ  80 
4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามฐาน
การทดลอง 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ

 
 

พฤษภาคม 2564  
 
 

 
นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
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ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   2,000  บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   2,000 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมตามฐานการทดลอง 

- - - 2,000 - - 2,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 2,000 - - 2,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ร๎อยละ  80 การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
2. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู๎  ร๎อยละ  80 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

3. นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบด๎วยตนเอง  ร๎อยละ  80 การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.1  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๘.2  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 
 ๘.3  นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบด๎วยตนเอง 
 
 
ลงชื่อ     ศดานันท์  ชุมเพ็ชร    ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ          เกียรติศักดิ์  เจริญกุล        ผู๎เห็นชอบ                              

(นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                   (นายเกียรติศักดิ์  เจริญกุล ) 
            ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                       กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน 
  
     ลงชื่อ        กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์          ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูํมาตรฐานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 25๖4 –  กันยายน 25๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่๕  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นผู๎เรียน    
      เป็นส าคัญ  
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  

 สืบเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภารกิจ
เรํงดํวนในการปฏิบัติงานเพื่อสํงเสริมให๎ระบบการศึกษาเป็นระบบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคูํกันไป  หรือ
กลําวอีกนัยหนึ่งคือ ต๎องสํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎ได๎ตาม
มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดภายใต๎การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษท่ี ๒๑   
   นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยก าลังประสบปัญหา คือ การมี โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากและมี
แนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง และความนิยมของผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลาน
ไปเรียนในเมือง   การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดังกลําว ท าให๎การจัดการศึกษาไมํสามารถสะท๎อนคุณภาพ
และประสิทธิภาพได๎เพียงพอ กลําวคือ เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางไมํค๎ุมคํา  มีข๎อจ ากัดด๎านการใช๎ครูหรือไมํสามารถ
จัดครูได๎ครบชั้น  และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา    
    เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาด๎านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนวัดศรีไชย และ
โรงเรียนวัดประดูํหอม จึงรํวมกันจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการการแลกเปลี่ยนนักเรียนโดยการรวมชั้นเรียน  
ตลอดจนผู๎บริหารและครูได๎รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณภาพของผู๎เรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีคุณภาพคํอนข๎างสูง แตํในปีการศึกษาหน๎าโรงเรียนจะขาดบุคลากรครู มีครูไมํ
ครบชั้น ขาดแคลนสื่อการเรียนและอุปกรณ์ และหลักการการพัฒนาการศึกษาด๎านคุณภาพ โอกาส การมีสํวนรํวม 
เพ่ือด าเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ”ทั้งสองโรงเรียนจึงแก๎ปัญหารํวมกันโดยให๎นักเรียนชั้น ป.๒, ๔, ๖ ของ
โรงเรียนวัดศรีไชย เรียนรํวมกับนักเรียนชั้น ป.๒, ๔, ๖ ของโรงเรียนวัดประดูํหอม และนักเรียนชั้น ป.๑, ๓, ๕ ของ
โรงเรียนวัดศรีไชย เรียนรวมกับนักเรียนชั้น ป.๑, ๓, ๕ ของโรงเรียนวัดประดูํหอม  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ จัดเครือขํายความรํวมมือและชํวยเหลือกันทางวิชาการระหวํางโรงเรียนวัดศรีไชยกับโรงเรียนวัด

ประดูํหอม 
   ๒.๒ แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรครู สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
 ๒.๓ นักเรียน คณะครู ผู๎ปกครอง โรงเรียนวัดศรีไชยและโรงเรียนวัดประดูํหอม มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรวมระหวําง ๒ โรงเรียน และผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมสูงขึ้น 
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๓. เป้าหมาย 
        3.๑ เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้น ป.๑, ๓, ๕ โรงเรียนวัดศรีไชย จ านวน ๑0  คน ได๎เรียนรวมกับนักเรียนชั้น ป.๑, 
๓, ๕  ของโรงเรียนวัดประดูํหอม และนักเรียนชั้น ป. ๒, ๔, ๖  โรงเรียนวัดประดูํหอม จ านวนรวม 30  คน  ได๎
เรียนรวมกับนักเรียน ชั้น  ป. ๒, ๔, ๖ ของโรงเรียนวัดศรีไชย ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
       3.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยและนักเรียนโรงเรียนวัดประดูํหอมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  ๒. บุคลาการครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางโรงเรียนวัด
ศรีไชยและโรงเรียนวัดประดูํหอม 
 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดรถรับ–ส่งนักเรียน 
๑. ขั้นด าเนินการ 
     ๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
            - จัดครูเข๎าสอน/จัดตารางเรียน 
            - จัดรถรับ–สํงนักเรียนจากโรงเรียนวัดศรีไชยไป
เรียนที่โรงเรียนวัดประดูํหอม และนักเรียนโรงเรียนวัดประดูํ
หอมไปเรียนที่โรงเรียนวัดศรีไชย 
๒.  ขั้นตรวจสอบ 
     ๒.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
๓.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๓.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๓.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖5 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖5 

 
นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร  
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5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   17,500 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน  17,500 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 1 จัดรถรับ–สํง
นักเรียน 

- - - 17,500 - - 17,500 

รวมทั้งสิ้น - - - 17,500 - - 17,500 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
 
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. การพัฒนาตนเองประชุมโดยการอบรม/สัมมนา สังเกต 
แบบบันทึกการ

สังเกต 
๒. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการเรียนรํวมของโรงเรียนวัด
ศรีไชยกับโรงเรียนวัดประดูํหอม 

ประเมินความ        
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

๓. การผลิต/จัดหา/ใช๎สื่อนวัตกรรม/ICT,CAI ตรวจสอบ 
บันทึกการผลิต 

และใช๎สื่อ 
๔. ผลสัมฤทธิ์ด๎านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยกับ
โรงเรียนวัดประดูํหอมสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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 ๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ โรงเรียนวัดศรีไชยกับโรงเรียนวัดประดูํหอมรํวมมือและชํวยเหลือกันทางวิชาการ 

   ๘.๒ สามารถแก๎ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรครู สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
 ๘.๓ นักเรียน คณะครู ผู๎ปกครอง โรงเรียนวัดศรีไชยและโรงเรียนวัดประดูํหอม พึงพอใจในการจัดการ
เรียนรวมระหวําง ๒ โรงเรียน ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 
 
 
 
ลงชื่อ      ศดานันท์ ชุมเพ็ชร     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   เกียรติศักดิ์ เจริญกุล     ผู๎เห็นชอบโครงการ        
      (นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร)                                        (นายเกียรติศักดิ์ เจริญกุล) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 

 
 
 
 

      ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์        ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ        โครงการคลินิกภาษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ      งานบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่สถานศึกษาข้อที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู๎เรียนทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง 
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้จุดเน้นการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อ
จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการคลินิกภาษา 
ขึ้นเพ่ือเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 
๒  วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัดท าสื่อการสอนเกี่ยวกับการอํานและการเขียนได๎ 
๒.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให๎อํานออกเขียนได๎ ร๎อยละ 90 
2.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ – ๖ อํานคลํอง เขียนคลํอง ร๎อยละ 90 

๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      (1)  ครูสามารถจัดท าสื่อเกี่ยวกับการอํานและการเขียนจ านวน 3 สื่อข้ึนไป 
       (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุกคนอํานออกเขียนได๎ ร๎อยละ 90 
       (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อํานคลํอง เขียนคลํอง ร๎อยละ 90 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
      (1)  มีสื่อการอํานและการเขียน 
       (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุกคนอํานออกเขียนได๎  
       (3) นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อํานคลํอง เขียนคลํอง  
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๔.  วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมฝึกอ่าน เขียนค าพื้นฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมและด าเนินการ 
3. นักเรียนฝึกอํานและเขียนค าพ้ืนฐานทุกตอนเที่ยง

หรือในคาบเรียนวิชาภาษาไทย  

ตุลาคม 2564 
ถึง 

มีนาคม 2564 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณ ี

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสอบถามถึง
การเรียนในรายวิชาตําง ๆ ของผู๎เรียน 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมการสอนซํอมเสริม 
3. สอนซํอมเสริมนักเรียนในคาบกิจกรรม/หลังเวลา 

14.30 น. 

ตุลาคม 2564 
 ถึง 

กันยายน 
2565 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี
และครปูระจ าช้ัน 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/เกมจับคู่การอ่าน การเขียน จาก
บัตรค า 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สร๎างกิจกรรมเพ่ือนชํวยเพ่ือนในคาบกิจกรรมกลัง
เวลา 14.30 น.  

2. นักเรียนชํวยกันท างานหรือสอนในรายวิชาตําง ๆ ที่
ไมํเข๎าใจ เป็นการเรียนรู๎จากเพ่ือน 

3. ผู๎เรียนจับคูํการอําน การเขียนค า จากบัตรค า 
 

พฤศจิกายน
2564  

ถึง 
กันยายน 
2565 
(วันที่ 5  

ของเดือน) 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณ ี
/ผู๎บริหาร 

 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   1,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก      เงินอุดหนุนรายหัว            จ านวน   1,000  บาท 
       เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -     บาท 
       เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -     บาท 
       อ่ืนๆระบ…ุ…………………………    จ านวน       -     บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครูมีสื่อการสอนเกี่ยวกับการอํานและเขียน ประเมิน แบบประเมิน 
๒.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ อํานออกเขียนได๎  
ร๎อยละ 90 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อํานคลํอง 
เขียนคลํองร๎อยละ 90 

ตรวจบันทึก 
การอําน 

บันทึกการอําน 

ทดสอบการอําน แบบทดสอบ 
๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๖.๑ ครูมีสื่อการสอนเก่ียวกับการอํานและการเขียน 
     6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ อํานออกเขียนได๎ ร๎อยละ 90 
     ๖.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อํานคลํอง เขียนคลํอง ร๎อยละ 90 
  
 
 

ลงชื่อ     สุพัตรา  โชติมณี    ผู๎รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ           สมศักดิ์  สุขสวําง      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี)                            (นายสมศักดิ์  สุขสวําง) 

         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย               กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 
          ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์        ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อํ า น 
เขียนค าพ้ืนฐาน 

- - -   500 - -   500 

กิจกรรมสอนซํอม
เสริม 

- - - - - - - 

กิจกรรมกิจกรรม
เพ่ือนชํวยเพื่อน/เกม
จับคูํการอําน การ
เขียน จากบัตรค า 

- - - 500 - - 500 

รวมทั้งสิ้น - - - 1,000 - - 1,000 
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ชื่อโครงการ      โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๒   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ   

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔ 
มาตรา  ๒๒ ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  
และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจสติปัญญาความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาและเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
 เพ่ือให๎การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เก่ียวข๎องกับการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน านโยบายไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ผู๎เรียน โรงเรียนวัดศรีไชยจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค ์
   ๒.๑  เพ่ือสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแตํละคน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ๒.๒  เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจ และความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู๎ 
        ๒.๓  เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      

   ๑. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

   ๒.  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง ตามความ
สนใจและความถนัด อยํางเต็มตามศักยภาพและมีความสุขในการเรียนรู๎ 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
     ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
๒.  ขั้นตรวจสอบ 
     ๒.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
๓.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๓.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๓.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
     ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
๒.  ขั้นตรวจสอบ 
     ๒.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 
ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/
ผู๎บริหาร 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
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๓.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๓.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๓.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
     ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
๒.  ขั้นตรวจสอบ 
     ๒.๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
๓.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๓.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๓.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/
ผู๎บริหาร 

 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/
ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   3,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   3,000  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ - - - 1,๐00 - - 1,๐00 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

- - - 1,๐00 - - 1,๐00 

กิจกรรมที่ ๓ สํงเสริมการเรียนรู๎ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   1,๐00   1,๐00 

รวมทั้งสิ้น - - - 3,000 - - 3,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระ การประเมิน แบบประเมิน 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมขึ้น การประเมิน แบบทดสอบ 
๓.  ร๎อยละของผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน  

การประเมิน แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระ 
     ๘.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึน 

 
 
ลงชื่อ   ศดานันท์  ชุมเพ็ชร    ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ    วินัย  ขาวนวล   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                (นายวินัย  ขาวนวล ) 
        ครูโรงเรียนวัดศรีไชย            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 

     ลงชื่อ   กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์        ผู๎อนุมัติโครงการ 
                          (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 3    พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 

ผู๎บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วข๎อมูลตํางๆถูกน ามาใช๎เป็นเครื่องมือพัฒนางานอยําง
ตํอเนื่องตลอดเวลางานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุเป็นงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี
คุณภาพการปฏิบัติงานตํางๆต๎องมีการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องเพ่ือให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาวิธีการที่สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนางานมีหลายวิธีแตํวิธีการเชิงระบบเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยใช๎กระบวนการจัดองค์ความรู๎ (knowledge management : k.m.) ชํวยในการด าเนินการเพ่ือให๎
ครูมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเงินและ
พัสดุซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนงานจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดตาม
มาตรฐานการศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานสารบรรณ การเงินและพัสดุให๎เป็นระบบและได๎มาตรฐาน 
๒.๒  เพ่ือยกระดับการท างานของบุคลากรฝุายงานธุรการ การเงินและพัสดุ  
๒.๓  เพ่ือให๎บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด๎านปริมาณ 
      โรงเรียนมีเอกสารและคํูมือการปฏิบัติงานทุกฝุายตามความเหมาะสมและคํูมือกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุก
กลุํม 

๓.๒ ด๎านคุณภาพ 
งานสารบรรณ การเงินและพัสดุมีการปฏิบัติงานในเชิงระบบมีการกระจายงานให๎บุคลากรทุกคนมี

สํวนรํวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบอยํางตํอเนื่อง 
 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการสอน  จ านวน 1,500 บาท (เงินอุดหนุนราย
หัว) 
 
 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         62 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานตามโครงการโดยการสํงหัวหน๎า
เจ๎าหน๎าที่ เจ๎าหน๎าที่อบรม 

2. ผู๎ที่ได๎รับการอบรม ต๎องรายงานตํอผู๎บังคับบัญชา 
 

ตุลาคม 2564 
        
กันยายน 2565 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี/
ผู๎บริหาร 

กิจกรรมพัฒนา/จัดระบบการเงิน/พัสดุ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อใช๎ในงานการเงิน พัสดุ 
2. อนุมัติการจัดซื้อ 

ตุลาคม 2564 
กันยายน 2565 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี/
ผู๎บริหาร 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   1,500 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   1,500  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -    บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -    บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ…………………………    จ านวน       -    บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คํา 
ตอบแทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมอบรมเจ๎าหน๎าที่
การเงิน/พัสดุ  

- - -   500 - -   500 

กิจกรรมพัฒนา/
จัดระบบการเงิน/พัสดุ 
 

- - - 500 - - 500 

รวมทั้งสิ้น - - - 1,000 - - 1,000 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
งานธุรการเป็นระบบ/ผู๎รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

สังเกต/สอบถาม แบบสอบถาม 

งานการเงินเป็นระบบเป็นปัจจุบัน
ถูกต๎องตรวจสอบได๎ 

ตรวจสอบจากหลักฐาน รายงานการใช๎จําย 

งานพัสดุถูกต๎องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบจากบัญชี บัญชีการรับจําย 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การปฏิบัติงานฝุายบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและงานสารบรรณถูกต๎องเป็นปัจจุบันผู๎รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
  
 
 
(ลงชื่อ)  สุพัตรา  โชติมณี     ผู๎เสนอโครงการ               (ลงชื่อ)   วินัย  ขาวนวล ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี)                                           (นายวินัย  ขาวนวล) 
    ต าแหนํง ครูโรงเรียนวัดศรีไชย         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
 
 
         
          ลงชื่อ     กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์          ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ                                  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  บริหารงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๕  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์ ที่

เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหาร
สถานศึกษา 

๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 

แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 ก าหนดให๎เด็กที่อยูํในวัย
เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ โดยรัฐเป็นผู๎ใ ห๎บริการด๎าน
การศึกษาแกํนักเรียนทุกคนโดยไมํเก็บคําใช๎จําย สํวนหนึ่งเป็นงบประมาณจากรัฐบาล ได๎แกํ ปัจจัยพ้ืนฐานทางการ
ศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากปีการศึกษาที่ผํานมา พบวํางบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยังไมํเพียงพอกับความต๎องการ เพราะนักเรียนสํวนใหญํยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากครอบครัว
ของนักเรียนสํวนใหญํยากจน ซึ่งท าให๎นักเรียนมีปัญหาในด๎านการเรียน เชํน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน ขาดแคลนอุปกรณ์และชุดนักกีฬา ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต๎น  

จากปัญหาดังกลําวโรงเรียนวัดศรีไชย จึงเห็นควรที่จะต๎องระดมทรัพยากรจากหนํวยงานตําง ๆ จัดหา
ทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพ่ือชํวยเหลือ ชํวยเสริมและเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเพ่ือ
ใช๎ในการจัดการศึกษาของนักเรียนได๎อยํางพอเพียง และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเต็มความสามารถได๎อยํางทั่วถึง 
จึงได๎จัดท าโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนการศึกษานี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือบริหารและจัดการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือรวบรวมแหลํงทุนและทรัพยากรทางการศึกษาจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
     ๒.๓  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับสวัสดิการทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและพอเพียง 

๓.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
   ๑. นักเรียนที่ขาดแคลนทุกคนได๎รับทุนการศึกษา 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       ๑. การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพ 
       ๒. นักเรียนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทุนการศึกษา 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ  
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกจิกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ  
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป

 
ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/
ผู๎บริหาร 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
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และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันกับชุมชน     
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ  
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/

ผู๎บริหาร 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร/

ผู๎บริหาร 
 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   ๕00 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   ๕00      บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทุนการศึกษา - - - ๑00 - - ๑00 
กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา 

- - - ๒00 - - ๒00 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมรํวมด๎วย
ชํวยกันกับชุมชน     

- - - ๒00 - - ๒00 

รวมทั้งสิ้น - - - ๕00 - - ๕00 
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6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู๎ปกครอง ประเมิน/สอบถาม แบบประเมิน 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๘.๑  การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพ 
      ๘.๒  โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนทรัพยากรด๎านบุคคล ครู ผู๎ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงบุคคลฝุาย
ตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมชํวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
      ๘.๓  โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนด๎านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน เพ่ือใช๎ในการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการและความจ าเป็นของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  
 
 
 
 
ลงชื่อ     ศดานันท ์ ชุมเพ็ชร        ผู๎เสนอโครงการ                 ลงชื่อ      วินัย  ขาวนวล   ผู๎เห็นชอบโครงการ                    
      (นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                          (นายวินัย  ขาวนวล) 
          ครูโรงเรียนวัดศรีไชย            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
 
 
 
                                  ลงชื่อ      กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์        ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ              โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ              บริหารงานบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวสุพัตรา  โชติมณี  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ของผู๎บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู๎ที่ให๎การสํงเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต๎องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีการแสวงหาความรู๎และเทคนิค
วิธีการใหมํ ๆ อีกทั้งต๎องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพ่ือให๎รู๎เทําทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต๎องมีการเตรียม
ความพร๎อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพสูํมาตรฐานสากลโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร๎างให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร๎างขวัญ ก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความ
เป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอวิชาชีพ องค์กร และ
งานราชการสืบตํอไป 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีตํอกันของบุคลากรและเพ่ือยกยํองเชิดชู
เกียรติให๎กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดํน และเพ่ือให๎เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํครู ในโรงเรียน 

2.๒ เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 
 ดูงาน มาใช๎เพื่อให๎เกิดความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 

2.๓ เพ่ือน าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด๎าน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 80 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
 หน๎าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 
   2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนาและ 
 ศึกษาดูงาน อยํางน๎อย 50 ชัว่โมงตํอปี 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ในระดับ ดีขึ้น

ไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 
  2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
4.     กิจกรรมการด าเนินการ 

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการสอน จ านวน 12,860 บาท (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ ผู๎ปกครอง 
เพ่ือเสนอรายชื่อบุคคลที่ควรได๎รับการยกยํองเพ่ือมอบรางวัล ยก
ยํองเชิดชูเกียรติสร๎างขวัญก าลังใจในการท างาน 
2. จัดงานยกยํองเชิดชูเกียรติสร๎างขวัญก าลังใจแกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

ตุลาคม ๖4 
 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี/
ผู๎บริหาร 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนการพัฒนาครูด๎านวิชาการและสถานศึกษาท่ีจะ
ไปศึกษาดูงาน 
2.ศึกษาดูงานสถานศึกษาตําง ๆ 
3.ประเมินผลการศึกษาดูงาน/ความรู๎ที่ได๎รับเพ่ือน ามาใช๎ใน
สถานศึกษา 

  

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   12,860 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   12,860  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -    บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -    บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ…………………………   จ านวน       -    บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีตํอกัน
ของบุ คลากรและ เ พ่ือยกยํ อง เชิ ดชู เ กี ย รติ ให๎ กั บครู ที่ มี ผล                
การปฏิบัติงานดีเดํน และเพ่ือให๎เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํครู ในโรงเรียน 

ประเมิน            
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

๒.เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรสามารถน าความรู๎ที่ได๎
จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดู งาน มาใช๎ เ พ่ือ ให๎ เกิด
ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 

ประเมิน 
การรายงานผล 

แบบรายงานผล 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูและบุคลาการทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ ความสามัคคีกัน 
8.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู๎ที่ ได๎จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช๎ให๎เกิด

ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
 
(ลงชื่อ)      สุพัตรา  โชติมณี      ผู๎เสนอโครงการ                (ลงชื่อ)   เกียรติศักดิ์  เจริญกุล   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี)                                          (นายเกียรติศักดิ์  เจริญกุล)    
           ครูโรงเรียนวัดศรีไชย          กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 
 
                                   ลงชื่อ                        ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คํา 
ตอบแทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 สร๎างขวัญ
ก าลังใจและยกยํองเชิด
ชูเกียรติ 

- - -  1,700 - -   1,700 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู
ด๎านวิชาการ/ศึกษาดู
งาน 
 

- - - 12,360 - - 12,360 

รวมทั้งสิ้น - - - 13,560 - - 13,560 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         71 

ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  ๒๕๖4   -    กันยายน  ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา                 
๑. หลักการและเหตุผล 
     ด๎วยความเชื่อพ้ืนฐานที่วํา การตัดสินใจที่ดีที่สุดนําจะเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (stakeholders) ที่อยูํใกล๎ชิดและมีสํวนเกี่ยวข๎องกับนักเรียนมากที่สุด เชํนผู๎บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน โรงเรียนวัดประดูํหอมจึงเน๎นการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวมตามความต๎องการพื้นฐานของบุคคล คือ ความต๎องการที่จะเห็นบุตรหลานของตนได๎รับในสิ่ง
ที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ตนเองต๎องการโรงเรียนจึงใช๎การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน( school-
based management) ซึ่งอาศัยหลักการกระจายอ านาจหลักการมีสํวนรํวม สามารถตรวจสอบได๎ เพ่ือ ให๎เกิดการ
ถํวงดุลในการบริหารงานเกดความภาคภูมิใจรํวมกันของความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนทุกภาระงาน
ของโรงเรียนมีเปูหมายหรือผลลัพธ์ ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้นโรงเรียนจึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือวางโครงสร๎างในการบริหารงานโดยการมีสํวนรํวม
ของบุคลากรทุกฝุายทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประชุมผู๎ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือให๎มีระบบข๎อมูลสารสนเทศครบถ๎วน ถูกต๎องตรงตามความต๎องการและน าข๎อมูล/ผลการประเมิน
ไปใช๎ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางาน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  1. ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนอยําง น๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน อยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให๎ผู๎ปกครองนักเรียนและสาธารณะชนทราบอยํางน๎อย
ภาคเรียนละ ๔ ครั้ง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  1. ผู๎บริหาร ครู นักเรียนสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันกับชุมชนในการรํวมมือกันจัดการศึกษา 
  2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให๎สาธารณะชนทราบอยํางสม่ าเสมอ 
  3. ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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๔.  วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมผู๎ปกครองอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

2. รับทราบผลการเรียนของผู๎เรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี    

กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง (ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ครูธุรการจัดท าประชาสัมพันธ์ขําวสาร/ผลงาน
ตําง ๆ ของโรงเรียนผํานทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขําวสารโรงเรียน เฟซบุ๏กหรือไลน์กลุํมผู๎ปกครอง  

2. ผู๎ปกครองรับทราบขําวสาร มาประชุมหรือท า
กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนได๎ตรงตามเวลา 

ตุลาคม 2564 
         ถึง 
 กันยายน 2565 

นางสาวสุพตัรา  โชติมณี   /
ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   1,600 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   1,600 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -    บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -    บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ…………………………    จ านวน       -    บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประชุมครบตามวาระที่ก าหนด ตรวจบันทึกการประชุม ภาพถําย/รายงานการประชุม 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน สังเกต ส าเนาเอกสาร/ภาพถํายกิจกรรม

ตํางๆ/แบบส ารวจความพึงพอใจ/
รายงานสรุปแตํละกิจกรรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โครงสร๎างชัดเจน มีข๎อมูลสารสนเทศครบถ๎วนถูกต๎องชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในการด าเนินงานของโรงเรียนเกิดความรักและหวงแหนโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ       สุพัตรา  โชติมณี       ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ    สมศักดิ์  สุขสวําง        ผู๎เห็นชอบโครงการ        
       (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี)                                         (นายสมศักดิ์  สุขสวําง) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                 กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 
 
          ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์         ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คํา 
ตอบแทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครอง/
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - -  
1,000 

- -   
1,000 

กิจกรรมเลําสูํกันฟัง 
(ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียน) 

- - - 600 - - 600 

รวมทั้งสิ้น - - - 1,600 - - 1,600 
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ชื่อโครงการ    โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
ลักษณะโครงงาน    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 25๖4 –  กันยายน 25๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหาร

สถานศึกษา 
๑.หลักการและเหตุผล 

จากการประมวลสถิติข๎อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหนํวยงานตําง ๆ พบวําเด็กและ
เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอ่ืน ๆ สํวนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ เชํน 
ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ ใช๎จักรยานยนต์โดยไมํรู๎กฎจราจร  ทะเลาะวิวาท  มีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร เข๎าถึง
สารเสพติด  การพนัน  อาหารกรุบกรอบ  การดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญตํออนาคต  คุณภาพการ
ด ารงชีวิต  คุณภาพการศึกษา  จึงควรควบคุม ก ากับ ดูแลและปูองกันไมํให๎นักเรียนเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับปัจจัยเสี่ยง
ตําง ๆ   
 ด๎วยหลักการดังกลําวของความเป็นครูในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร๎างคน
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ 
๒.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ ของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
2.2 เพ่ือไมํให๎นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 2.3 เพ่ือปูองกันการเข๎าถึงสารเสพติด  การพนัน  
 2.4 เพ่ือปูองกันความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียนทั้งใน 
       และนอกโรงเรียน 
 2.5 เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย  ที่แข็งแรง 
๓.เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 1. ครูประจ าชั้นและผู๎ปกครองนักเรียนรู๎จักและเข๎าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น 

2. ครูประจ าชั้นรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนและชํวยเหลือนักเรียนตั้งแตํเบื้องต๎น 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ตุลาคม 25๖4 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ    

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.1 ครูประจ าชั้นท าการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพนักเรียนและซื้อเวชภัณฑ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   2.1 ครูผู๎รับผิดชอบงานอนามัยประจ าโรงเรียนท าการ 
ติดตํอเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานตํางๆ เชํน โรงพยาบาลสทิงพระ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลคูขุด เพ่ือท าการตรวจ
สุขภาพนักเรียน 
   2.2 ครูงานอนามัยโรงเรียนท าการส ารวจและตรวจสอบ 
เวชภัณฑ์ที่โรงเรียนมีและขาด เพื่อท าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
ให๎เพียงพอส าหรับใช๎ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 นักเรียนเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ครูผู๎รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนท าการวัดสํวนสูง ชั่ง
น้ าหนักให๎กับนักเรียนเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือตรวจสอบภาวะ 
โภชนาการให๎กับนักเรียนทุกคน 
กิจกรรมที่ 4 จัดหาทุนการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4.1 ครูผู๎รับผิดชอบระบบงานทุนการศึกษาท าการส ารวจ 
ความต๎องการจากข๎อมูลพื้นฐานให๎แกํนักเรียน และจัดหาทุนเพื่อ
การศึกษาจากหนํวยงานตํางๆเพ่ือเป็นการ 
ชํวยเหลือนักเรียนเบื้องต๎น  

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

กันยายน 25๖5 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
และคณะครู 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 ติดต่อท าประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   5.1 ครูติดตํอท าประกันชีวิตให๎กับนักเรียนทุกคน 
เพ่ือเป็นการคุ๎มครองนักเรียนเบื้องต๎นจากอุบัติเหตุ 

  

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ และ
เพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น า เสนอแนวทางการปรับปรุ ง พัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  1,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   1,000    บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียน - - - 100 - - 100 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพนักเรียนและซื้อ
เวชภัณฑ์ 

- - 500 - - - 500 

กิจกรรมที่ 3 นักเรียนเฝูาระวังภาวะโภชนาการ - - 100 - - - 100 
กิจกรรมที่ 4 จัดหาทุนการศึกษา - - 300 - - - 300 
กิจกรรมที่ 5 ติดตํอท าประกันชีวิตให๎กับ
นักเรียน 

- - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 900 100 - - 1,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
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7.  การวัดและประเมินผล 

8. ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
 8.1 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 8.2 สัมพันธ์ภาพระหวํางครูกับนักเรียนเป็นไปด๎วยดีและอบอุํน 
 8.3 นักเรียนรู๎จักตนเองและ สามารถควบคุมตนเองได๎ 
 8.4 นักเรียนสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
 8.5 นักเรียนได๎รับทุนการศึกษา 
 

 
 

 
ลงชื่อ       มลธิรา  ปลื้มใจ     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ  เกียรติศักดิ์ เจริญกุล      ผู๎เห็นชอบโครงการ        
          (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                        (นายเกียรติศักดิ์ เจริญกุล) 
          ครโูรงเรียนวัดศรีไชย               กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 

 
 
 
 

          ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                     (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูประจ าชั้นรู๎จักนักเรียนเป็นรายคน สังเกต/ตอบค าถามเก่ียวกับข๎อมูล

นักเรียนได๎ 
การสังเกต 

2. สามารถคัดกรองนักเรียนได๎ ระเบียนสะสม แบบสรุปการคัดกรอง 
3. นักเรียนผู๎ปกครองมีความพึงพอใจ สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได๎รับทุนการชํวยเหลือ(ทุนทรัพย์) 

- - 
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ชื่อโครงการ    โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ ๑  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สนองต่อมาตรฐาน   คุณภาพผู๎เรียน 
๑.หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นวิถีการเรียนรู๎ผํานเทคโนโลยีที่มีเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎เป็นเสมือนอาวุธ
ส าคัญของผู๎เรียนและผู๎สอนในการเข๎าถึงแหลํงความรู๎และใช๎สร๎างสรรค์งานได๎อยํางสะดวก เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู๎ เป็นโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นส าหรับการเรียนรู๎ของบุคคลทั้งแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเองหรือเรียนรู๎แบบกลุํม ซึ่งผู๎ใช๎งานสามารถ
เข๎าถึงด๎วยการเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตผํานคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือสมาร์ทโฟน  
          ซึ่ง โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สํงเสริมและกระตุ๎นการพัฒนาวิชาชีพและ
ตื่นตัวในการคิดสร๎างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมระหวํางผู๎เรียน ครู  ใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให๎สถานศึกษาได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นนวัตกรรมที่มีเปูาหมายเพ่ือใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน เผยแพรํผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต๎นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณคําทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาการศึกษา 
และการพัฒนาวิชาชีพ  มุํงให๎เห็นความส าคัญและเกิดการตื่นตัวในการคิดสร๎างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่สํงผลตํอ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาด๎วยนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
เกิดจากการมีสํวนรํวมและสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน          ครู และทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งถือได๎วําเป็นผู๎
ประกอบวิชาชีพที่มีการพัฒนาตนเองสูํความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Mckinsey & Company (สกศ. ๒๕๕๕ : ๑๘) 
เสนอวําการพัฒนาครูโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรมหรือการทดลองที่เป็นระบบ จะ
สํงผลตํอการพัฒนาของครู 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษา และนโยบาย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียน ห๎องเรียน ครูและผู๎บริหาร ต๎องสร๎างนวัตกรรม ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนและตํอเนื่องของกิจกรรมตลอดจนเป็นการสํงเสริมผู๎เรียนให๎
มีพัฒนาการในทุกด๎านอยํางสมบูรณ์แบบ พร๎อมสํงเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ด๎วย
การใช๎นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จึงได๎จัดท าโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
๒. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑.  เพ่ือสนับสนุนให๎สถานศึกษาได๎สร๎างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและเปูาหมายการพัฒนา เกิดการมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในสถานศึกษา 
      ๒.๒.  เพ่ือเผยแพรํผลงานนวัตกรรมต๎นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณคําทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตํอ            
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
      ๒.๓.  เพ่ือสร๎างคลังความรู๎และคลังนวัตกรรมทางการศึกษาให๎บริการบุคลากรในโรงเรียน และสํงเสริมการใช๎
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
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      ๒.๔. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรสูํกระบวนการวิจัย  
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
              1. โรงเรียนมีนวัตกรรมหนึ่งรายการและมีการเขียนรายงานการใช๎ที่สมบูรณ์  
              2. นักเรียนได๎ใช๎นวัตกรรมของครูอยํางน๎อยคนละ ๑ รายการ  
              3. โรงเรียนมีคลังนวัตกรรมและมีนวัตกรรมที่เป็นต๎นแบบได๎อยํางน๎อย ๑ รายการตํอปี  
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
              1. นวัตกรรมที่ครูผลิตมีคุณภาพและใช๎การได๎จริง ร๎อยละ ๘๐  
              2. นักเรียนมีความพึงพอใจในนวัตกรรมของครูในระดับดีมาก ร๎อยละ ๘๐ 
  
๔.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ศึกษาข๎อมูล สภาพปัญหา และประชุมชี้แจง
โครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ตุลาคม 25๖4 
 

-   นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. คุณครูจัดท านวัฒนกรรมการเรียนรู๎ 
  2. น านวัฒกรรมการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นปใช๎ในการจัด 
การเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

กันยายน 25๖5 

๕,๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ/
ผู๎บริหาร 

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล น าข๎อมูลมาปรับปรุง
แก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 25๖5 - นางมลธิรา  ปลื้มใจ/
ผู๎บริหาร 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 25๖5 - นางมลธิรา  ปลื้มใจ/
ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  5,000 บาท 
5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   5,000  บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
     เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
     อ่ืนๆระบุ………………………………….. จ านวน       -       บาท  
5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 การสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ 
 

- - - 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 5,000 - - 5,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ใช๎
นวัตกรรม  

ประเมินจากตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของโครงการ 

แบบประเมินระดับความส าเร็จการด าเนิน
โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  

๒. นวัตกรรม  เกณฑ์การประเมินโครงการ 
การประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินผลงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.๑ โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษาปีการศึกษาและมีคลังนวัตกรรมทางการศึกษาให๎บริการครู  นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  
    8.๒ ครูมีการผลิตและใช๎นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดเรียนรู๎  
    8.๓ นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการใช๎นวัตกรรมทางการศึกษาและมีความพึงพอใจในการได๎ใช๎นวัตกรรม  
 
 
 
 
 
ลงชื่อ    มลธิรา  ปลื้มใจ     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   สมศักดิ์  สุขสวําง   ผู๎เห็นชอบโครงการ        
        (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                           (นายสมศักดิ์  สุขสวําง) 
        ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 

 
 
 
 

        ลงชื่อ      กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

        ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน           ตุลาคม  2564  -  กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน 
      1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
      1.2  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
                          กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.3  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
    และการจัดการเรียนรู๎ 
๑. หลักการและเหตุผล 

   ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข๎อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค๎นได๎ตามหมวดหมูํ เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องใช๎ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ ข๎อมูลจ าเป็นส าหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได๎แกํ 
ข๎อมูลสถานศึกษา สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร๎างและภารกิจ ในการท าระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา ถ๎าระบบข๎อมูลสารสนเทศไมํครบถ๎วน ไมํชัด ไมํถูกต๎อง ไมํรู๎ความต๎องการของชุมชน ก็จะไมํ
สามารถที่จะหาสิ่งตํางๆเพ่ือมาใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนได๎ เมื่อทราบข๎อมูลจะท าให๎ระบบเกิดขึ้นและสามารถ
ด าเนินการเรื่องตําง ๆ ได๎ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได๎ตามแนวทางที่วางไว๎ได๎  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู๎ เรียน เป็น
ระบบสารสนเทศที่ต๎องท าการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎เรียนทั้งหมด สารสนเทศสํวนนี้เกิดจากครูผู๎สอน  หรือ
ผู๎ปฏิบัติงาน เชํน ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนจ าแนกเป็นรายชั้นรายปี ผลการประเมินคุณภาพของผู๎เรียน รายงานผล
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน รายงานความประพฤติ  ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู๎เรียน โรงเรียนต๎องมีการจัดท าขึ้นให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากต๎นสังกัด  การเก็บข๎อมูลจะสํงผลถึงการ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียน และผลที่ได๎จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบํงบอกความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน ระบบ
สารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยมีตัวอยํางรายงานของระบบสารสนเทศ เชํน หลักสูตรและการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู๎ การประกันคุณภาพ การวัดและการประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน/กิจกรรมแนะแนว สื่อนวัตกรรม การนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน เป็นต๎น ใน
งานบริหารฝุายวิชาการซึ่ง ประกอบด๎วยฝุายวัดผล 

       ประเมินผล หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ต๎องมีการเก็บข๎อมูลในด๎านตํางๆ และจาก
การเก็บข๎อมูลก็จะสามารถพบวํามีนักเรียนที่มีปัญหาในด๎านตําง ๆ ใด และโรงเรียนก็ต๎องมีวิธีแก๎ไขปัญหาเหลํานี้  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต๎องมีการประมวลผลรวม มีการเปรียบเทียบข๎อมูล
อยํางถูกต๎องและทันสมัยจึงมีความหมายตํอการจัดการและการบริหารงานอยํางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมี
ตัวอยํางรายงานของระบบสารสนเทศ เชํน สภาพการบริหารและการจัดการ ความสอดคล๎องระหวํางวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและเปูาหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู๎ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนา
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วิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับผู๎ปกครองและชุมชน อัตราสํวนระหวํางจ านวนนักเรียนตํอครู 
อัตราสํวนระหวํางจ านวนนักเรียนตํอห๎อง และอ่ืน ๆ 

ฉะนั้น การน าระบบสารสนเทศไปใช๎ในการพัฒนาการศึกษาในสํวนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศที่
เป็นระบบ ก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชํนเดียวกัน โดยเฉพาะความส าคัญ
ของการจัดการสารสนเทศอยํางมีระบบ ท าให๎สามารถมีข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด๎านตําง ๆ 

   ซึ่งในการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งท าให๎การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ทั้งในด๎านการจัดเก็บ การน าข๎อมูล
ที่ถูกต๎องไปใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ทันตํอเหตุการณ์ อีกทั้งการน าข๎อมูลสารสนเทศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎มาบริการให๎กับ
นักเรียนและชุมชน ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารได๎ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น  

     ๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 ๒. เพ่ือรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา   

๓. เพ่ือเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศแกํบุคลากรและผู๎สนใจ 
๓. เป้าหมาย  
       3.1 เชิงปริมาณ      
   ๑. โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร๎อยละ ๘๐ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

  ๑. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบถ๎วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกด๎าน  
   ๒. โรงเรียนสามารถน าข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
  ๓. โรงเรียนให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศแกํนักเรียน บุคคลและหนํวยงานอื่นได๎ 

๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดหา/ซ่อม ครุภัณฑ์ /ส านักงาน ระบบ
อินเตอร์เน็ต กระดาษ ตู้เก็บเอกสาร 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
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     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
            - เก็บรวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูล P-obec, 
B-obec, M-obec, DMC, amss, E-mis  เป็นต๎น  
            - โรงเรียนมีระบบการรับ – สํง หนังสือราชการที่มี
ประสิทธิภาพผํานระบบ E - Office 
            - เก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ประมวลผลข๎อมูล
ของโรงเรียน 
            - จัดท าปรับปรุงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ให๎มีความ
สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันมาก ยิ่งขึ้น 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   2,0๐๐ บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   2,0๐๐   บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดหา/ซํอม ครุภัณฑ์ 
/ส านักงาน ระบบอินเตอร์เน็ต 
กระดาษ ตู๎เก็บเอกสาร 

- - - 2,0๐๐ - - 2,0๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - - 2,0๐๐ - - 2,0๐๐ 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
 

๗. การวัดและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎องเป็น
ปัจจุบันครอบคลุมภารกิจและน าไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม/ 
แบบบันทึกการมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.1 โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 

      ๘.2 โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา   
๘.3 โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บรกิารและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศแกํบุคลากรและผู๎สนใจ 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ  ศดานันท์  ชุมเพ็ชร     ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ         พงศกร  แสงแก๎ว         ผู๎เห็นชอบโครงการ                

(นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                   (นายพงศกร  แสงแก๎ว ) 
          ครูโรงเรียนวัดศรีไชย              กรรมการตัวแทนผู๎ปกครองนักเรียน 
  
 
    ลงชื่อ          กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์           ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

        ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ    โครงการอยูํอยํางพอเพียง 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 25๖๓ –  กันยายน 25๖4 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ ๑   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 5   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน 
      เป็นส าคัญ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 มาตรา ๖ แหํง พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ระบุวําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  

ในปัจจุบันประชาชนคนไทยมีความเชื่อในวัตถุนิยม  มีความฟุุมเฟือย  โดยไมํค านึงถึงรายได๎ของตนเองและ
รายจํายของครอบครัว  ซึ่งจะมีผลตํอความมั่นคงของครอบครัวในอนาคต  ที่ประสบภาวะอดอยาก  มีหนี้สิน  แตํถ๎าหันมา
ยึดหลักการด ารงชีวิตแบบพอเพียง  ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหั ว  ทรงชี้แนะแกํพสกนิกรชาวไทย  เพ่ือ
ปูองกันและแก๎ปัญหาทุก ๆ ด๎านได๎   โรงเรียนวัดศรีไชยได๎เห็นความส าคัญ โดยเฉพาะนักเรียนควรได๎รับการปลูกฝัง  เพ่ือ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญของการใช๎ชีวิตแบบเรียบงํายและรู๎จักอยํางพอเพียง  

๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ตรง ในการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยูํตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎แนวทางการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
      นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของโรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) ทุกคน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางมีความสุข 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ตุลาคม 25๖4 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ    

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
           - จัดการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1 วันพระ 1 ปิ่นโต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ทุกวันพระ นักเรียน ครู รํวมน าปิ่นโตไปวัดปฏิบัติตน
ตามศาสนา ฟังเทศก์ และรํวมสวดมนต์ 
กิจกรรมที่ 2 เด็กดีมีจิตอาสา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎บ าเพ็ญประโยชน์ สร๎าง
จิตส านึกให๎แกํนักเรียน 
  2. นักเรียน ครูรํวมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด และ
โรงเรียนโดยคามสมัครใจและเต็มใจที่จะท า 
กิจกรรมที่ 3 ลูกเสือ – เนตรนาร ี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ – เนตรนารี ทุกวัน
พฤหัสบดี  
  2. ให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติจริงในการพัฒนา ชํวยเหลือและ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

กันยายน 25๖5 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
และคณะครู 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 วิถีชาวบก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิถีชาวบก ที่มี 
ในชุมชน อ าเภอ จังหวัด เพื่อเป็นการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ปลูกผักสวนครัว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูจัดให๎นักเรียนปลูกผักสนครัวไว๎เพื่อประกอบอาหาร 
ทั้งท่ีบ๎านตนเอง และที่โรงเรียน 

  

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  5,000 บาท 
5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   5,000  บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
     เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
     อ่ืนๆระบุ………………………………….. จ านวน       -       บาท  
5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 วันพระ 1 ปิ่นโต - - - - - - - 
กิจกรรมที่ 2 เด็กดีมีจิตอาสา - - - 500 - - - 
กิจกรรมที่ 3 ลูกเสือ – เนตรนารี - - - - - - - 
กิจกรรมที่ 4 วิถีชาวบก - - - 1,000 - - - 
กิจกรรมที่ 5 ปลูกผักสวนครัว - - - 500 - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 2,000 - - 2,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการท าความดี ตรวจสมุดบันทึกการท าความดี สมุดบันทึก 
นักเรียนและคณะครูทุกคนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ตรวจสมุดบันทึก สมุดบันทึก 

นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

สังเกต ภาพถํายกิจกรรมตํางๆ/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ/รายงาน
สรุปแตํละกิจกรรม 

ครูทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม สังเกต ภาพถํายกิจกรรมตํางๆ/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ/รายงาน
สรุปแตํละกิจกรรม 

 8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีความสุขที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 8.2 นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 8.3 ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจและให๎การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 8.4 นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ไดรับไปถํายทอดให๎เพื่อตํางสถานศึกษาได๎รับทราบ 
 
 
 
 
ลงชื่อ      มลธิรา  ปลื้มใจ   ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ     สมศักดิ์  สุขสวําง      ผู๎เห็นชอบโครงการ        
         (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                            (นายสมศักดิ์  สุขสวําง) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                กรรมการที่เป็นผู๎แทนองคท์๎องถิ่น 

 
 

 
      ลงชื่อ   กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์    ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ    โครงการทะเบียนนักเรียน การรับนักเรียนและการจ าหนํายนักเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป    
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 25๖4 –  กันยายน 25๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู๎เรียน 
๑. หลักการและเหตุผล 

การรับนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกพ้ืนที่บริการเข๎าเรียน
ในโรงเรียนวัดศรีไชย เพ่ือให๎เป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนด จึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมในเรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารในการรับนักเรียนเข๎าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖3 การเก็บประวัติข๎อมูลนักเรียนให๎
ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจ าหนํายนักเรียนและการรายงานเขตพ้ืนที่ในเรื่องของการศึกษาตํอ เมื่อ
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ งานทะเบียนนักเรียนจึงเสนอโครงการ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในเรื่องดังกลําว  

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือให๎การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนดและบังเกิดความเรียบร๎อยในการรับ
สมัครนักเรียน โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 ๒.๒  เพ่ือประกันโอกาสเด็กท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  
      ๒.๓  เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเอง วํามีความรู๎ ความสามารถ ความสนใจ และมีศักยภาพมาก
น๎อยเพียงใด สามารถน าข๎อมูลไปใช๎ในการตัดสินใจ และเลือกแนวทางด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

๑.  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได๎เข๎าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๑ ครบ ๑๐๐% 
๒.  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ร๎อยละ ๑๐๐ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนได๎รับการศึกษาทุกคน 
๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ตุลาคม 2564 
 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ    

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

กันยายน 25๖5 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
/ครูประจ าชั้น    
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 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการโดยสํงเสริมให๎ครูได๎รับ
การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
กิจกรรมที่ 1 รับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบาล และ  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูผู๎รับผิดชอบแจ๎งรายระเอียดการรับสมัครนักเรียน 
ชั้น อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให๎กับผู๎ปกครอง 
ทราบโดยการปิดปูายประชาสัมพันธ์ ประกาศหน๎าโรงเรียน 
  2. ประชุมผู๎ปกครองเพ่ือแจ๎งขําวสารการรับสมัครการ 
เข๎าเรียนตามเกณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ 
อาชีพและข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูผู๎รับผิดชอบแจ๎งขําวสารประชาสัมพันธ์ การศึกษา
ตํอของนักเรียนชั้น ป.6 
  2. จัดให๎มีการแนะแนวการศึกษตํอจากโรงเรียน 
มัธยมใกล๎บ๎าน 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
คุณครูประจ าชั้น/ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ ติดตามการจบ
การศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนจากการโทร  การ
สอบถามผํานผู๎ปกครอง ทางเฟสบุ๏ค และไลน์ 

  

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญ
ก าลังใจ และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 2565 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 2565 นางมลธิรา  ปลื้มใจ    
/ผู๎บริหาร 
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5. งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  200 บาท 
5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   200      บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
     เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
     อ่ืนๆระบุ………………………………….. จ านวน       -       บาท  
5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 รับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบาล 
และ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

- - - 100 - - 100 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าปูายนิเทศให๎ความรู๎ด๎าน
การศึกษาตํอ อาชีพและขําวสารจากสถาบัน
ตําง ๆ 

- - - 100 - - 100 

รวมทั้งสิ้น - - - 200 - - 200 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.  นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ในเขตบริการได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ส ารวจ แบบส ารวจ 
๒.  ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในรับนักเรียนและการศึกษาตํอ     
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ประเมินความ        
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความ  พึงพอใจ 

๓.  นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ เข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที๑  ส ารวจ แบบส ารวจ 
 8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.๑  เด็กท่ีอยูํในเขตบริการที่เข๎าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียนครบทุกคน 
      8.๒  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ร๎อยละ ๑๐๐ 
 
ลงชื่อ      มลธิรา  ปลื้มใจ   ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ  เกียรติศักดิ์ เจริญกุล  ผู๎เห็นชอบโครงการ        
         (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                         (นายเกียรติศักดิ์ เจริญกุล) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 
 
 
     ลงชื่อ     กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ   โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ บริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร    
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 25๖4 –  กันยายน 25๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุํงเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแตํอดีต มีวันส าคัญตําง ๆ 
มากมาย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช๎านาน ปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วทางด๎านวัตถุและการรับ
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก สํงผลกระทบตํอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คนสํวนใหญํลดการให๎
ความส าคัญตํอประเพณี วัฒนธรรมไทย และวันส าคัญตําง ๆ ของไทย โรงเรียนวัดศรีไชยจึงได๎จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ขึ้น เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎คุณคําการรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด ารงไว๎ซึ่งภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมประเพณีไทย วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญตําง ๆ ของไทย โดยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ท าให๎มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให๎มีความเจริญรุํงเรือง  
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ 
 ๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมของแตํละวันส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
 ๒.๓ เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

 ๒.๔ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถน าหลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ๒.๕ เพ่ือด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย 
๓. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
  ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ  
  ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยร๎อยละ ๑๐๐ ตระหนักเห็นความส าคัญของวันส าคัญตําง ๆ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. คณะครูและนักเรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
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๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
            - กิจกรรมวันลอยกระทง 
            - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ 
            - กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ 
            - กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
            - กิจกรรมวันมาฆบูชา 
            - กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ๎าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
            - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวัดศรีไชย 
            - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
            - กิจกรรมวันไหว๎ครู 
            - กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
            - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา 
            - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
ตุลาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 
 

ตุลาคม 2565 

 
นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    
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5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   12,000  บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   12,000 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ - - - 12,000 - - 12,000 
รวมทั้งสิ้น - - - 12,000 - - 12,000 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ 
ประเมินจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

แบบประเมินการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

๒. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ประเมินความ        
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

๓. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

การสังเกต แบบสังเกต 

 ๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ 
 ๘.๒ ให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมของแตํละวันส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
 ๘.๓ นักเรียนได๎แสดงความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

 ๘.๔ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถน าหลักธรรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
ลงชื่อ  ศดานันท์ ชุมเพ็ชร    ผู๎เสนอโครงการ               ลงชื่อ  พงศกร แสงแก๎ว  ผู๎เห็นชอบโครงการ        
     (นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร)                                           (นายพงศกร แสงแก๎ว) 
         ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                     กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
 

 
      ลงชื่อ    กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

                               ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ    โครงการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 5  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการจัดประสบการณ์

ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การอํานจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู๎และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอํานท าให๎เกิดการ
พัฒนาด๎านสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ พฤติกรรมและคํานิยมตําง ๆ รวมทั้งชํวยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนิน
ชีวิตโดยพัฒนาไปสูํสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอํานจึงมีความส าคัญตํอชีวิตมนุษย์ทั้งในด๎านการแสวงหาความรู๎เพ่ือ
น ามาใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และด๎านการเรียนการสอน เพราะการอํานเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การอํานมีความส าคัญยิ่งตํอความส าเร็จในการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ การสร๎างนิสัยรักการอํานให๎แกํ
นักเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอํานเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู๎ควบคูํกับทักษะอ่ืน ห๎องสมุด
เป็นแหลํงเรียนรู๎และสถานที่ท่ีมีความส าคัญส าหรับนักเรียนในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง โรงเรียนวัดศรี
ไชยตระหนักถึงความส าคัญในการจัดห๎องสมุดเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักเรียน จึงจัดท าโครงการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู๎ เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎มีแหลํงเรียนรู๎ที่สวยงาม นําอยูํนําเรียน สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักและมี
ความสุขกับการอําน 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีนิสัยรักการอําน เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าส าหรับนักเรียน   
 ๒.2 เพ่ือจัดปรับปรุงตกแตํงรักษาห๎องสมุดให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๒.3 เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อไอซีทีบริการให๎นักเรียน  
๓. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ      
 1. ห๎องสมุดมีหนังมีมากกวํา 100 เลํม 
 2. ห๎องสมุดมีโต๏ะส าหรับอํานหนังสืออยํางน๎อย 2 โต๏ะ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  1. ห๎องสมุดมีหนังสือจ านวนเพียงพอส าหรับนักเรียน  
  2. ห๎องสมุดมีบรรยายกาศและสภาพแวดล๎อมที่ดี 
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๔.  วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมรักษ์ห้องสมุด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุง/ตกแตํงห๎องสมุด 
2. จัดหา ตรวจสอบ ซํอมแซมหนังสือ อุปกรณ์สื่อตําง ๆ ให๎
อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ 
3. จัดนักเรียนและบรรณารักษ์ดูแลท าความสะอาดและ
ให๎บริการในการใช๎ห๎องสมุด 
4.จัดกิจกรรมห๎องสมุดสํงเสริมนิสัยรักการอําน ได๎แกํ 
กิจกรรมยอดนักอําน กิจกรรมการประกวดแขํงขันตอบปัญหา 
กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบันทึกการอําน   จัดปูายนิเทศ 
แนะน าหนังสือนําอําน 
 

ตุลาคม 2563 
 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี 

 
5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   15,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน     15,000  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -        บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -        บาท 
        อ่ืนๆระบ ุอบต.คูขุด   จ านวน    15,000   บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คํา 
ตอบแทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมรักษ์ห๎องสมุด - - - 15,000   - -  
15,000   

รวมทั้งสิ้น - - - 15,000   - - 15,000   
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7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช๎ 

1. เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีนิสัยรักการอําน เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎า
ส าหรับนักเรียน 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. เพื่อจัดปรับปรุงตกแตํงรักษาห๎องสมุดให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

สังเกต แบบสังเกต 
 

3. เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อไอซีทีบริการให๎นักเรียน สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอําน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  

8.๒ นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู๎  
 8.๓ นักเรียนมีห๎องสมุดที่สะอาด เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 8.๔ นักเรียนมีแหลํงศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง   
 8.๕ นักเรียนมีหนังสือและสื่อไอซีทีให๎บริการอยํางเพียงพอ ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาหาความรู๎ 
 8.๖ นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  

 
 
 
 
ลงชื่อ      สุพัตรา  โชติมณี       ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ      พงศกร แสงแก๎ว       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี)                   (นายพงศกร แสงแก๎ว) 
       ครูโรงเรียนวัดศรีไชย           กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
 
 

 
    ลงชื่อ          กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

        ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ   โครงการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอในสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ ๕ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์ที่เน๎นผู๎เรียน   

เป็นส าคัญ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID–19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพรํระบาดเข๎ามา
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุํมกับผู๎ปุวยที่ไมํแสดงอาการหรือมีประวัติใกล๎ชิด
กับผู๎ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่แพรํระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู๎ปุวยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID–19) เป็น
จ านวนมากเพียงไมํนาน ดังนั้นเพ่ือไมํให๎นักเรียนเกิดความเสี่ยงตํอการสัมผัสโรค มาตรการในการปูองกันตนเองคือ
การสวมหน๎ากากอนามัยและการล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล์ล๎างมือ ซึ่งวิธีการปูองกันที่เราสามารถท าได๎คือการ
ดูแลตนเองเบื้องต๎นโดยการสวมหน๎ากากอนามัยและการล๎างมือ โดยปัจจุบันพบวําเจลแอลกอฮอล์ล๎าง มือขาด
ตลาด ท าให๎การหาซื้อคํอนข๎างยากและราคาสูง  

เพ่ือเป็นการปูองกันการระบาดของโรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มาตรการที่ส าคัญคือ
การปูองกันตนเองไมํให๎สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยูํในสถานที่แออัด และไมํอยูํใกล๎ชิดผู๎ปุวย ไอ หรือจาม 
รวมถึงการสวมหน๎ากากอนามัย และการล๎างมือด๎วยเจลแอลกอกอฮอล์ ดังนั้นเพ่ือให๎ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรี
ไชย (สังข์วิทยาคาร) ทุกคนสามารถเข๎าถึงการปูองกันตนเองโดยการล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือปูองกัน
โรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) ตั้งอยูํที่หมูํที่ 2 ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จึงจัดท าโครงการการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอในสถานศึกษา เพ่ือ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเพ่ือปูองกันตนเอง ลดผลกระทบตํอสุขภาพของ
นักเรียนและครู ตลอดจนปูองกันไมํให๎เกิดการแพรํระบาดของโรคในวงกว๎าง 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและนักเรียนมีความรู๎ในการปูองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ได๎ด๎วยตนเอง 

๒.๒ เพ่ือให๎ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ในการปูองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
๒.๓ เพ่ือให๎ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑. ครูและนักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎และสามารถปูองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎
ด๎วยตนเอง 
   ๒. ครูและนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ในการปูองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         100 

  ๓. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎และนักเรียนร๎อยละ ๙๙ สามารถเรียนรู๎ได๎ใน
สถานการณก์ารแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูและนักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎ 
 ๒. ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู๎โดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสถานการณ์การแพรํระบาดของ

โรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎ 
๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๒  อุปกรณ์พร้อม/สถานที่พร้อม (อุปกรณ์ที่ใช้
ป้องกันตนเอง) 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

 
ตุลาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    

 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
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     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๓ กิ้งก่าเปลี่ยนสี (การปรับตัวในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ) 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

 
 
 

กันยายน 2565 
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    

 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร  
/ ผู๎บริหาร    

 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   7,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   7,000 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 สร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจในสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรค 

- - - ๒,0๐0 - - ๒,0๐0 

กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์พร๎อม/
สถานที่พร๎อม (อุปกรณ์ท่ีใช๎ปูองกัน
ตนเอง) 

- - - ๒,0๐0 - - ๒,0๐0 

กิจกรรมที่ ๓ กิ้งกําเปลี่ยนสี (การ
ปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบตําง ๆ) 

- - - ๓,0๐0 - - ๓,0๐0 

รวมทั้งสิ้น - - - ๗,000 - - ๗,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒. นักเรียนมีอุปกรณ์ในการปูองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

ประเมิน แบบประเมิน 

๓. นักเรียนเรียนรู๎ได๎ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูและนักเรียนมีความรู๎และสามารถปูองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎ด๎วยตนเอง 

๘.๒ ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ในการปูองกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
๘.๓ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
๘.๔ นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)      ศดานันท์ ชุมเพ็ชร        ผู๎เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)       สมศักดิ์ สุขสวําง       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร)             (นายสมศักดิ์ สุขสวําง) 
           ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                         กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรชุมชน 
 
 
 
 
        ลงชื่อ      กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์         ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ      โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ ๑   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน 
      เป็นส าคัญ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน๎นให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  คิดเป็น ท า เป็น แก๎ปัญหาเป็น และมีความสุข  ดังนั้นการสํงเสริมด๎านสุนทรียภาพด๎านศิลปะ คนตรี และกีฬา  
จึงเป็นการแก๎ปัญหาหลายอยํางที่เกิดกับเด็กได๎ สามารถฝึกให๎เด็กมีสมาธิ และพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
ทั้งยังเป็นการสํงเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดงตํางๆที่เป็นของไทย และการสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งหลายเป็นการสํงเสริมการท างานของสมองซีกซ๎าย  แกํ
เด็ก เพ่ือให๎เด็กได๎รู๎จักตนเองโดยการดึงศักยภาพมาพัฒนาให๎เต็มศักยภาพและเป็นการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ 
๑๒ ตลอดจนสามารถน าไปใช๎ในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน 
 โดยมุํงสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎านการเลํนกีฬา การออกก าลังกาย ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี
ในหมูํคณะและการมีน้ าใจนักกีฬา 

๒.   วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาเด็กไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางรํางกายจิตใจ 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎านการเลํนกีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 ๒.๓  เพ่ือสํงเสริมความมีระเบียบวินัยความสามัคคีในหมูํคณะและการมีน้ าใจนักกีฬา 
  ๒.๔  ชวํยลดปัญหายาเสพติดและนักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
 ๒.๕  เพ่ือให๎นักเรียนร าไทยและร าพ้ืนเมืองได๎ 

๓.   เป้าหมาย 
  ๓.๑   เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยได๎รํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาครบทุกคน  

 ๓.๒   เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลจนถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีพัฒนาศักยภาพ

ด๎านการเลํนกีฬา การออกก าลังกาย ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมูํคณะและการมีน้ าใจนักกีฬา
ได๎ฝึกทักษะการมีภาวะผู๎น า – ผู๎ตามที่ดี 

      2. นักเรียนสามารถไปเผยแพรํการแสดงได๎ตามโอกาส 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 

๑.  ขั้นเตรียมการ 
     ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง รํวมกันส ารวจสภาพปัญหา 
วางแผน ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     ๑.๒  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๓  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแตํละกิจกรรม 

ตุลาคม 25๖4 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 

๒.  ขั้นด าเนินการ 
      ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการให๎
นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา กรีฑา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูผู๎รับผิดชอบส ารวจอุปกรณ์กีฬา กรีฑาท่ีมีอยูํวําสามารถใช๎งานได๎
ปกติหรือไมํ 
  2. ครูผู๎รับผิดชอบจัดซื้อ/หา อุปกรณ์กีฬาและกรีฑาให๎แกํนักเรียนส าหรับ
การเรียน การฝึกเลํนกีฬา กรีฑาชนิดตํางๆ 
  3. ครูผู๎รับผิดชอบเก็บรักษา ดูแลอุปกรณ์กีฬา กรีฑาและตรวจสอบสภาพ
การใช๎งานอยํางสม่ าเสมอ       
กิจกรรมที่ 2 จัดหา/ซ่อมแซมเครื่องดนตรี  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูผู๎รับผิดสอบส ารวจเครื่องดนตรี ที่มีอยูํวําสามารถใช๎งานได๎ปกติ
หรือไมํ 
  2. ครูผู๎รับผิดชอบจัดซื้อ/หาเครื่องดนตรี ให๎แกํนักเรียนส าหรับการเรียน
และฝึกหัด  
  3. ครูผู๎รับผิดชอบเก็บรักษา ดูแลเครื่องดนตรีและตรวจ 
สอบสภาพการใช๎งานอยํางสม่ าเสมอ       
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1. ครูผู๎รับผิดชอบโครงการเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร๎อมแขํงขันกีฬากรีฑาระดับศูนย์เครือขํายฯ และทุกสนาม
ที่ได๎รับเข๎ารํวมแขํงขัน 
  2. ฝึกซ๎อมนักเรียนเพื่อเข๎ารํวมแขํงขันในสนามตํางๆ 
 
 

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

ตุลาคม 25๖5 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
และคณะครู 
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5. งบประมาณที่ใช้  จ านวนเงิน  10,000 บาท 
5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   10,000  บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
     เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
     อ่ืนๆระบุ………………………………….. จ านวน       -       บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
 3. สร๎างขวัญ และก าลังใจให๎กับนักเรียนนักกีฬา ทุกคน 
กิจกรรมที่ 4 ชุมนุมกีฬา ดนตรีและศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนจัดชุมนุมกีฬา ดนตรีและศิลปะให๎นักเรียนได๎เลือกเรียน 
ตามความถนัดและความสนใจ โดยไมํปิดกั้นโอกาสผู๎เรียน 
  2. นักเรียนเข๎าเรียนตามชุมนุมท่ีตนเองสนใจ และถนัด  
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่การแสดงตามโอกาส 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ครูสํงนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆเพ่ือเป็นการเผยแพรํ 
วัฒนธรรมและศิลปะพ้ืนบ๎านตํางๆให๎ภายนอกได๎รับชม  
เชํน การแสดงวันงานลูกโหนด การแสดงวันเด็กแหํงชาติ  การแสดง
เนื่องในวันส าคัญตํางๆ และกิจกรรมตํางๆที่ต๎นสังกัดจัด ตามความ
เหมาะสม 

ตุลาคม 25๖4 
ถึง 

ตุลาคม 25๖5 

นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
และคณะครู 

 

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ และ
เพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สิงหาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
/ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปและ
หาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 25๖5 นางมลธิรา  ปลื้มใจ 
/ผู๎บริหาร 
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบ 
บุคลากร 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา 
วัสด ุ

คํา 
ครุภณัฑ ์

คํา 
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา กรีฑา - - - 3,000 - - 3,000 
กิจกรรมที่ 2 จัดหา/ซํอมแซมเครื่องดนตรี  - - 2,000 - - - 2,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแขํงขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน 

- - 3,700 - - - 3,700 

กิจกรรมที่ 4 ชุมนุมกีฬา ดนตรีและศิลปะ - - - 300 - - 300 
กิจกรรมที่ 5 เผยแพรํการแสดงตามโอกาส - - 1,000 - - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 6,700 3,300 - - 10,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ส าเร็จ -  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ประเมินผล 
- สํงแขํงขัน 

-  แบบสังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
   ของนักเรียนและผู๎ปกครอง 
- รางวัลจากการแขํงขัน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) ร๎อยละ100 ได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา 
     8.๒  พัฒนาศักยภาพด๎านการเลํนกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
     8.๔  นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์และชํวยลดปัญหายาเสพติด 
     8.๖  ครู ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองและหนํวยงานตําง ๆ  ให๎ความรํวมมือและได๎รับ
การยอมรับจากการกิจกรรมตําง ๆ  อีกท้ังยังได๎ประสานสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับโรงเรียนเป็นอยํางดี 
 
 
 

ลงชื่อ     มลธิรา  ปลื้มใจ     ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   พงศกร  แสงแก๎ว   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นางมลธิรา  ปลื้มใจ)                                        (นายพงศกร  แสงแก๎ว) 
       ครูโรงเรียนวัดศรีไชย                   กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
 

 
 

     ลงชื่อ     กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                           (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
            ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ       โครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   งานบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 5 พัฒนาแหลํง เรียนรู๎และสิ่ งแวดล๎อม ให๎ เ อ้ือตํอการจัด

ประสบการณ์ท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให๎มีบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนการสอน  
เพ่ือให๎นักเรียนมีความสุข มุํงเน๎นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล๎อมเปรียบเสมือน
ครูที่พูดไมํไดข๎องนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน๎าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให๎
รํมรื่น มีต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม๎ประดับ สวนหยํอม ปูายโรงเรียนที่สวยงาม ยํอมสํงผลให๎นักเรียนได๎รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอํอน จิตใจแจํมใส รักสวยรักงาม จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือสํงผลให๎โรงเรียนมีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

๒  วัตถุประสงค ์
    2.1  เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมภายในที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    2.2  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎สวยงาม ปลอดภัย 
    2.3  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
    2.4  สํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

๓.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
   1.  ร๎อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน หน๎าบริเวณโรงเรียน สนามกีฬา อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห๎องน้ า  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   1.  โรงเรียนได๎รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนการสอน สํงผลให๎นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
     ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการสร๎างความตระหนักแกํผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง  
     ๑.๒  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     ๑.๓  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแตํละกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

๒.  ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
     - ตัดหญ้าบริเวณสนามและรอบๆอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องน้ า เดือนละ 1 ครั้ง 
     - จัดตกแต่งสวนหย่อม  
     - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

ตุลาคม 2564 
ถึง  

กันยายน 2565 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล  

ตุลาคม 2564 
ถึง  

กันยายน 2565 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

 
กันยายน 2565 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   8,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน        -      บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน      8,000 บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครถภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 
กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

- 5,000 3,000 - - - 8,000 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 3,000 - - - 3,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
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7.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1  ร๎อยละ80ของผู๎ใช๎บริการมีความพอใจ ส ารวจความพอใจของนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน 
แบบส ารวจความพอใจ 
ของนักเรียน บุคลากร 
ในโรงเรียน และชุมชน 

7.๒  ร๎อยละ80ของนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี แบบสังเกต แบบสังเกต 
7.3  ร๎อยละ80ของนักเรียนมีความปลอดภัยใน 
สวัสดิภาพด๎านตํางๆ 

แบบสังเกต แบบสังเกต 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนได๎รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช๎บริการด๎านสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 
 8.2 สภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงามรํมรื่น เหมาะแกํการเรียนรู๎และประกอบกิจกรรมตํางๆ 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ   ศดานันท์  ชุมเพ็ชร     ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ         วินัย  ขาวนวล    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร)                                 (นายวินัย  ขาวนวล) 
           ครูโรงเรียนวัดศรีไชย             ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ      กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์               ผู๎อนุมัตโิครงการ 
                          (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ    โครงการอาหารกลางวัน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสุพัตรา  โชติมณี     
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 3    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงไรนั้น  อาหารที่นักเรียนรับประทานเป็น ปัจจัยหนึ่ง
เพราะหากนักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอกับความต๎องการของรํางกายแล๎วยํอมมีผลตํอ
การเรียนของนักเรียนเป็นอยํางมาก  เนื่องจากนักเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด๎านรํางกาย  สติปัญญา
ทางสมองยํอมดีตามไปด๎วย  ปัญหาอยํางหนึ่งของนักเรียนในชนบทก็คือ มาโรงเรียนโดยไมํได๎รับประทาน
อาหารเช๎ามาเนื่องจากพํอแมํต๎องออกไปท างานแตํเช๎าตรูํไมํได๎หุงหาอาหารไว๎ให๎ลูกๆ  ดังนั้นอาหารกลางวันมี
ความส าคัญเป็นอยํางมาก โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันอยํางทั่วถึง 
 2.2  เพื่อนักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคํา 
 2.3  เพื่อฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร 

 2.4  เพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเข๎าแถวซื้ออาหารและรับบริการตําง ๆ ตามล าดับกํอนหลัง 
2.5  เพื่อนักเรียนเลือกซ้ืออาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 

๓.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
   -  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.1 ให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางอาหารครบทุกคน 
   3.2 ให๎นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่เทํากับหรือสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง             
       สาธารณะสุขก าหนด 
   3.3 ให๎นักเรียนทุกคนได๎มีสุขภาพที่แข็งแรง  สมบูรณ์  ทั้งรํางกายและจิตใจ 
   3.4 ให๎นักเรียนทุกคนได๎ปฏิบัติตนอยํางมีระเบียบวินัย  ในการรับประทานอาหาร - 
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4.  วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
   

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมชี้แจงโครงการแกํผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
    ๑.๒ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 
 

นางสาวสุพัตรา  โชติมณี     

๒.  ขั้นด าเนินการ 
     ๒.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของ
โครงการให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๒.๓  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนาของครู 
     ๒.๔  ด าเนินงานตามโครงการโดยจัดซื้อวัตถุดิบในการ
ปรุงอาหารกลางวัน 
     2.5 จ๎างแมํครัวท าอาหารกลางวัน 
     2.6 จัดซื้อเครื่องปรุง 
     2.7 จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบ 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 
2565 

 

๓.  ขั้นตรวจสอบ 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และเพ่ือน าข๎อมูลมา
ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ทุกเดือน ผู๎บริหาร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      ๔.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือ
สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      ๔.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

กันยายน 
2565 

ผู๎บริหาร 
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5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   92,500 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน     500  บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -    บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -    บาท 
       อ่ืนๆระบ ุอบต.คูขุด    จ านวน 92,000  บาท  
5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 

  
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 
7.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1.นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ สังเกต 

 
แบบสังเกต 
 

2.นักเรียนมีน้ าหนักและสํวนสูงเพ่ิมข้ึน ตรวจสอบ แบบบันทึกน้ าหนัก/ สํวนสูง 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ รวม 

งบบุคลากร คํา 
ตอบแทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ คํา
ครภุัณฑ์ 

คํา
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมโครงการ
อาหารกลางวัน 

- - 92,000  500 - -   
92,500 

รวมทั้งสิ้น - - 92,000 500 - - 92,500 
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8. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให๎นักเรียนได๎รับประทาน 
 8.2 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอยํางเพียงพอ 
 8.3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรง  สมบูรณ์  ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
 8.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 

 
ลงชื่อ    สุพัตรา  โชติมณี    ผู๎เสนอโครงการ             ลงชื่อ   สมศักดิ์ สุขสวําง      ผู๎เห็นชอบโครงการ        
       (นางสาวสุพัตรา  โชติมณี )                                         (นายสมศักดิ์ สุขสวําง) 
          ครูโรงเรียนวัดศรีไชย        กรรมการที่เป็นผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

 
    ลงชื่อ          กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
         ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

        ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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ชื่อโครงการ   โครงการสํงเสริมการใช๎อาคารสถานที่และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน 25๖5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที ่๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร๎างความคิด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสถานที่ในการแสวงหา
ความรู๎ อาคารสถานที่และแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญมาก เพราะเด็กต๎องศึกษาหาความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนควรจัดให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ตลอดจนเรื่องสุขภาพที่ดีของผู๎ มาใช๎
บริการ การให๎บริการด๎านสถานที่ให๎กับชุมชนในการศึกษาหาความรู๎ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แกํผู๎มาใช๎บริการ 
เพ่ือให๎ผู๎มาใช๎บริการมีความปลอดภัยในการใช๎บริการ มีสุขภาพที่ดี มีจิตใจแจํมใส โรงเรียนวัดศรีไชยตระหนักถึง
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอับดับแรก จึงจัดโครงการสํงเสริมการใช๎อาคารสถานที่และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
เพ่ือให๎นักเรียนมีอาคารสถานที่และแหลํงเรียนรู๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย พร๎อมใช๎อยูํเสมอ นักเรียน
สามารถใช๎ศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎พร๎อมเลํน นําอยูํนําเรียน มีความสุขและปลอดภัยเมื่ออยูํในโรงเรียน 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให๎เหมาะสมและใช๎งานได๎อยํางค๎ุมคํา 
 ๒.๒ เพ่ือให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๒.๓ เพ่ือจัดภูมิทัศน์สถานศึกษาให๎สะอาด ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม 
 ๒.๔ เพ่ือให๎โรงเรียนได๎รับการตกแตํงเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจแกํชุมชน 
๓. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ      
   ๑. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน หน๎าบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห๎องน้ า  ร๎อยละ ๘0 
   ๒. จัดตกแตํง ปรับปรุง ดูแลรักษาท าความสะอาดห๎องตําง ๆ และบริเวณโรงเรียน ร๎อยละ ๙0 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
   ๑. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนการสอน สํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ร๎อยละ ๘0 
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๔.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ ตัดหญ้าบริเวณสนามและรอบ ๆ อาคารเรียน 
จัดตกแต่งสวนหย่อมและต้นไม้ 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๒ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 

 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร 

 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
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      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 
กิจกรรมที่ ๓ ปลูกผักสวนครัว จัดสวน/แปลงเกษตร 
เพื่อการเรียนรู้ 
๑.  ขั้นด าเนินการ 
    ๑.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมรายละเอียดของโครงการ
ให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๑.๓  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
     ๑.๔  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรม 
     ๑.๕  ด าเนินงานตามโครงการ 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
     2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ 
และเพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข 
      3.๑ การสรุปและรายงานผล ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุป
และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 
      3.๒ น าเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให๎คณะครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองทราบ 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 
 

 
 

 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร 

 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร 
/ผู๎บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน   20,000 บาท 
 5.1 ใช๎งบประมาณจาก     เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน   20,000 บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน จ านวน       -       บาท 
      เงินรายได๎สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
      อ่ืนๆระบ…ุ……………………………….. จ านวน       -       บาท  
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5.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ขอถัวจํายทุกรายการ จ าแนกรายการใช๎จํายดังนี้ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทคําใช๎จํายเงินงบประมาณ 

รวม 
งบบุคลากร คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ คําสิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 ตัดหญ๎าบริเวณสนาม
และรอบ ๆ อาคารเรียน จัดตกแตํง
สวนหยํอมและต๎นไม๎ 

- - - 1๕,๐00 - - 1๕,๐00 

กิจกรรมที่ 2 ปลูกไม๎ดอก ไม๎
ประดับ จัดสวนหยํอม 

- - - ๒,500 - - ๒,500 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกผักสวนครัว จัด
สวน/แปลงเกษตร 
เพ่ือการเรียนรู๎ 

- - - ๒,500 - - ๒,500 

รวมทั้งสิ้น - - - 20,000 - - 20,000 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
๗.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนร๎อยละ ๘๐ ของผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการ 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน บุคลากรใน

โรงเรียนและชุมชน 
๒. นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี การสังเกต แบบสังเกต 
๓. นักเรียนร๎อยละ ๘0 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพ
ด๎านตําง ๆ 

การสังเกต แบบสังเกต 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ อาคารเรียน สถานที่บริเวณโรงเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเหมาะสมและใช๎งานได๎อยํางคุ๎มคํา 
 ๘.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๘.๓ ภูมิทัศน์สถานศึกษาได๎รับการปรับปรุงและดูแลให๎สะอาด ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม 
 ๘.๔ โรงเรียนได๎รับการตกแตํงเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจแกํชุมชน 

 
 

ลงชื่อ     ศดานันท์ ชุมเพ็ชร           ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ    พงศกร  แสงแก๎ว     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร)                                        (นายพงศกร  แสงแก๎ว) 
 ครูโรงเรียนวัดศรีไชย              กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน 
 
 
 
     ลงชื่อ       กมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์) 
             ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดประดูํหอม รักษาการในต าแหนํง 

              ผู๎อ านวยโรงเรียนวัดศรีไชย 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
สอดคล๎องกับกลยุทธ์/นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและข๎อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยใช๎รูปแบบ OKRS ของโรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
ความสอดคล้องกับ OKRS โรงเรียนวัดศรีไชย 
ข้อที๑่ ข้อที๒่ ข้อที๓่ ข้อที๔่ ข้อที่ ๕ 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน      

๒ โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย      

๓ โครงการพัฒนาและยกผลระดับสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     

๔ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสูํความ
เป็นเลิศ 

     

๕ โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย      

๖ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูํมาตรฐานการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

     

๗ โครงการคลินิกภาษา      
๘ โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย      

๙ โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน      
๑๐ โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา      

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     

๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      

๑๓ โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน      

๑๔ โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
     

๑๕ โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศสถานศึกษา      

๑๖ โครงการอยูํอยํางพอเพียง      

๑๗ โครงการทะเบียนนักเรียน การรับนักเรียนและการ
จ าหนํายนักเรียน 
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๑๘ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ      

๑๙ โครงการการพัฒนาห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎      

๒๐ โครงการการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ
ในสถานศึกษา 

     

๒๑. โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

     

๒๒. โครงการการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม      

๒๓ โครงการอาหารกลางวัน      

๒๔. โครงการสํงเสริมการใช๎อาคารสถานที่และพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ 
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                                                        ภาคผนวก 
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คณะท างาน 

 
คณะที่ปรึกษา 

1.  นายวินัย  ขาวนวล   ผู๎ทรงคุณวุฒิ           ประธานคณะกรรมการ 
2.  นายพงศกร  แสงแก๎ว   ผู๎แทนผู๎ปกครอง      กรรมการ 
3.  นางสาวสุพัตรา  โชติมณี  ผู๎แทนครู     กรรมการ 
4.  นายเกียรติศักดิ์  เจริญกุล  ผู๎แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
5.  นายสมศักดิ์  สุขสวําง   ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    กรรมการ 
6.  นางสาวปรีดา  ประทุมวัลย์  ผู๎แทนศิษย์เกํา     กรรมการ 
7.  พระครูสิริชัยวงศ์   ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ 
8.  นายยุทธพล  สุขสวําง   ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9.  นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดศรีไชย  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะท างาน 

1.  นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ประธานคณะท างาน 
 2.  นางสาวสุพัตรา  โชติมณี  ครูผู๎ชํวย    คณะท างาน 
 3.  นางสาวศดานันท์  ชุมเพ็ชร  พนักงานราชการ ทั่วไป  คณะท างาน 

4.  นางสาวนลินี  แสงทอง  ธุรการ    คณะท างาน 
5.  นางมลธิรา  ปลื้มใจ   พนักงานราชการ ทั่วไป  คณะท างาน/เลขานุการ 
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เป้าหมาย O1  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ 
                     การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

KR 1.1  ครู จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
           ความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
           ฐานสมรรถนะ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KR 1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          จ านวน 6 คน พัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 
          คนละ  20 ชั่วโมง ภายในปีงบประมาณ 
          พ.ศ.2565 

KR 1.4 ครู จ านวน 4 คน ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ 
          แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงกับสภาพ 
          ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียน  
 

KR 1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา     
          จ านวน 6 คน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 
          การจัดการเรียนการสอน ภายในปีงบประมาณ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

เป้าหมาย O2  : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีสมรรถนะตามหลักสตูรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 อย่างปลอดภัยและยัง่ยืน 

KR 2.1 ผู้เรียนชั้น ป.1- 6 จ านวน 24 คน มีทักษะการ      
          อ่านออก เขียนได้ การคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข 
          เป็น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

KR 2.3 ผู้เรียน จ านวน 45 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
          และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ภายใน 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.5 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และแก้ปัญหาได้ด้วยตัว 
     เองแม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีขับขัน อย่างปลอดภัยและ 
     ยั่งยืน  

 KR 2.2 ผู้เรียนทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงตนตาม 
           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 
           ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

KR 2.4 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนา 
          โรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะ อย่างน้อย 
          ภาคเรียนละ 4 ครั้ง 

 

ค่าเป้าหมายและเคร่ืองมือก าหนดตวัวดัผล (OKRs) 
ของโรงเรียนวดัศรีไชย(สังขว์ทิยาคาร) 
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เป้าหมาย O3  :  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

KR 3.1  โรงเรียน มีสารสนเทศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ อย่าง 
           น้อย 5 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 
           พ.ศ. 2565         

KR 3.3 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ  
          200 คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

KR 3.5  มีสารสนเทศครบถ้วน จ านวน 20 เรื่อง  
           ในเว็บไซต์ สพป.สงขลา เขต 1 ภายใน 
           ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

KR 3.2 หนังสือส่ง จ านวน 200 เรื่อง และค าสั่ง 
          จ านวน 40 เรื่อง จัดเก็บเป็นเอกสาร 
          อิเล็กทรอนิกส์ ภายในไตรมาสที่ 2    

KR 3.4  โรงเรียน มีเว็บไซต์ตามมาตรฐาน 
           เว็บไซต์ภาครัฐ ภายในไตรมาสที่ 3 
 

 



                                แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565         127 

-2- 
 

เป้าหมาย O4  :  สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมคิดร่วมปฏิบัติเป็นองค์รวม 

KR 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา  
          มีพฤติกรรมในการต้อนรับ ให้บริการ ผู้มาติดต่อ 
          ราชการกับทุกคนระดับดีเยี่ยม 

KR 4.3 บุคลากรในโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการ 
           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย            
           2 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ 

KR 4.5 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น    
           พ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียน 
           ละ 1 ครั้ง และมีช่องทางติดต่อผ่านทางสื่อ 
           อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก ติดต่อเพ่ือส่ง 
           ข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

KR 4.2 บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 5 คน ร่วม 
           กิจกรรมส่วนรวมของสถานศึกษาทุกครั้งที่จัด 
           กิจกรรม 
 

KR 4.4 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน  
          หรือองค์ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
          การศึกษา ตั้งแต่การวางแผน การจัดสินใจ 
          และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

เป้าหมาย O5  :  บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

KR 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเฉลี่ยทุก 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า  
          ร้อยละ 2 
           

KR 5.3 มีผลการประเมินตนเองของระบบประกัน 
          คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 อยู่ 
          ในระดับดีเลิศข้ึนไป   

KR 5.5 สถานศึกษามีนวัตกรรมในการพัฒนาด้านการ 
          บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 
          ของสถานศึกษาได้จริง ภายในไตรมาสที่ 4  
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

KR 5.2 มีการนิเทศ ก ากับและติดตามประเมินผลการ 
          จัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ  
          2 ครั้ง 

KR 5. ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อ 
         การบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
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