
ปีการศกึษา ๒๕๖๕

โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

แผนปฏิบัติการ
ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๕



คำนำ 

           แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ฉบับน้ี  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิบูลประชาบาลและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
ตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำกับ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานดำเนินงานงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่  2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รวมทั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
          ขอขอบคุณคณะครู ผู ้ปกครองนักเร ียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียน  
พิบูลประชาบาลทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และกำหนดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานของโรงเรียนให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
ไว้ต่อไป 

       

 

             นางสาวศศิวิมล อัง๋สกุล 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพบิูลประชาบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สารบัญ 
 เรื่อง                              หน้า 
 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน           1 

1. ข้อมูลทั่วไป          1 
 2. ข้อมูลด้านการบริหาร         1  

  ประวัติโดยย่อของโรงเรยีน       1            
  คำขวัญของโรงเรียน         3  
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน        3  
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน        3  
  ระบบโครงสร้างการบริหารงาน        4  

3. ข้อมูลนักเรียน         6 
4. ข้อมูลบุคลากร         7 
5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และการใช้      9  
6. สภาพชุมชนโดยรวม         9  
7. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา      10  

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565    12 
 - กลยุทธ์ตามแผนการพฒันาคุณภาพ      14 
 - นโยบายการจดัการศึกษาในปีการศึกษา 2565     15  

บทที่ 3 การบริหารงบประมาณและโครงการ                  17          
  - การประมาณการรายรบั        17  
  - แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565   17 
บทที่ 4 รายละเอียดโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565        19 
บทที่ 5 การบริหารแผนไปสู่ความสำเร็จ        21 
ภาคผนวก 
โครงการระดับประถมศกึษา         24 
  1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    24 

2. พัฒนาคณุภาพการศกึษา       27 
3. สื่อหรรษาพัฒนาการเรียนรู ้       32 
4. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน      35 
5. พัฒนาทกัษะการอ่านออก เขียนได้      39 
6. ห้องการเรียนรู้ (Learning Room) สู่การเรียนรวม    42 
7. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพือ่การศกึษาและสาธารณปูโภค        45 
8. พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน   49 
9. จ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน    52 



สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง                             หน้า 

 
10. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรยีนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  54 
11. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        59 
12. พัฒนาต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ       61 
13. การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน        65 
14. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน       68 
15. สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง        71 
16. รา่งกายแข็งแรง จติใจผ่องใส มีอนามัยสมบูรณ์      74 
17. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข      78 
18. โรงเรียนสุจริต         82 
19. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)      86 
20. อาหารกลางวัน (ถ่ายโอนจากเทศบาลบางปู)      90 
21. จดัซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล     93 
22. สถานศึกษาปลอดภยั         96 
23. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน     99 

 โครงการระดับปฐมวัย        100 
1. พัฒนาศกัยภาพนักเรยีนระดับปฐมวัย     101 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง      104 
3. พัฒนาหลักสตูรปฐมวยั       106 
4. พัฒนาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีปฐมวัย     109 
 

 การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565         
 
 
 
 



1 
 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 
โทรศัพท์ 02-3239657  โทรสาร 02-3239600 
e-mail : 11010011@samutprakan1.go.th     
website : http://piboon.siamschool.net  
1.1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
1.2 มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,6,7,9 

 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
           ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึง ปัจจุบัน   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  2  คน 
ชื่อ-สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.กิติโรจน์ อำนาจ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตั้งแต่ วันที่  19 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน   
 ชื่อ-สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดรุณี สารทา วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยฐานะชำนาญการ  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน   

 
ประวัติโดยย่อของโรงเรยีน 
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียนเมืองบางปูก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยมีนายจำนง สวัสดิ์ชูโต นายอำเภอเมือง
สมุทรปราการในขณะนั้น และราษฎรในหมู่บ้านชุมชนคลองคอต่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งดำเนินการปลูกสร้างเป็น
อาคารไม้ชั่วคราวชั้นเดียวหลังคามุงจาก ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลบางปู (คลองคอต่อ)” โดยมีนายพนสั 
แทนขำ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูผู้สอน 1 คน และมีนักเรียนในครั้งนั้น จำนวน 26 คน จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เดินทางไปที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (บางปู) ซึ่งเป็นสถานที่ท่าน
ได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้เดินทางสำรวจมาถึงชุมชนคลองคอต่อ ได้มาพูดคุย
กับนางนา ชูไสว ซึ่งเป็นราษฎรในชุมชนคลองคอต่อ ที่มีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาจึงยก
ที่ดินให้ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 7 ไร่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนให้  1 หลัง   
แบบ ป.1 พิเศษ ขนาด 7×9 เมตร  จำนวน 6 ห้องเรียนและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น“โรงเรียนพิบูลประชาบาล” 
ในปีพุทธศักราช 2483 
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 พุทธศักราช 2508 ทางสำนักงานพัฒนาภาคตะวันออกได้จัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท             
ให้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์)   

พุทธศักราช 2512   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคาร
เรียนแบบ 017  ขนาด 6 ×9 เมตร จำนวน 12 ห้องเรียน (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) 

พุทธศักราช 2516   องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการ  จดัสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคาร
เรียนแบบ 017   ขนาด  6 ×9 เมตร   จำนวน 8 ห้องเรียน  (ปัจจุบันรือ้ถอนแล้ว) 

พุทธศักราช 2520   องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการ  จดัสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคาร
เรียนแบบ 017 จำนวน 10 ห้องเรียน( ปัจจุบันใช้ทำการสอนได้ จำนวน 6 ห้อง เน่ืองจากชำรุด) 

ในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2525  สำนกังานที่ดินราชพัสดุ  จังหวดัสมุทรปราการ  มารังวดัปักเขตที่ดิน
ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล  ปรากฏว่าที่ดินของทางโรงเรียนปัจจุบันเหลือเพียง 4 ไร่  3 งาน  62 ตารางวา 

             ปีการศึกษา 2532  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้ยกสถานภาพผู้บริหาร
โรงเรียน  เป็นผู้อำนวยการ  โดยมีนายพิสัย อ้วนสะอาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนแรก 

             ปีงบประมาณ 2532  ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 80,000 บาท ให้สรา้งส้วม แบบ สปช. 
603/29จำนวน 1 หลัง(รื้อถอนแล้ว) 

 ปีงบประมาณ 2533 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 80,000 บาท ให้สรา้งส้วม แบบ สปช. 
603/29 จำนวน 1 หลงั (รื้อถอนแล้ว) 

 ปีงบประมาณ 2535 ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณ 1,450,000 บาท ให้สร้างอาคารอเนกประสงค์   
แบบ สปช. 205/26จำนวน 1 หลัง 

 พุทธศักราช 2543 ได้รับงบประมาณประจำปี  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  ค.ส.ล.ซอยสุขาภิบาล ขนาดกว้าง 37 ×50 เมตรจำนวน 1,800,000 
บาท  สร้างสนามอเนกประสงค์ 

 พุทธศักราช 2552  ไดร้ับบริจาคอาคารบิ๊กซี 16 เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน มูลค่า 
2,200,000 บาท  และรับบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนจากบริษัทหา้งร้านในชุมชน ต่อเติมอาคารเรียนชั้น
ล่างใต้ถุนโล่ง ให้เป็นห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน มูลค่า  1,300,000 บาท 

 พุทธศักราช   2552   ได้รับงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการ 1,250,000 
บาท ปรับปรุงสนามเป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ 

 พุทธศักราช  2553  ไดร้ับงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10,650,000  บาท  กอ่สร้างอาคารแบบ สปช 2/28   จำนวน 1หลัง 18 ห้องเรียน 

 พุทธศักราช  2553  ไดร้ับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ 352,000  
บาท ก่อสรา้งส้วม สพฐ.4 (4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง 
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 พุทธศักราช 2553 ได้รบังบประมาณจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรปราการ404,817.40  
บาท ก่อสรา้งห้องอเนกประสงค์สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง 

 พุทธศักราช 2553  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลบางปู 4,940,000  บาท ก่อสรา้งลาน
อเนกประสงค์ เป็นโครงหลังคาเหล็กกันแดด  

 พุทธศักราช  2555  ไดร้ับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ 417,700  
บาท ปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคาร สปช 2/28 เป็นห้องธุรการและห้องสมุด และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

 พุทธศักราช 2555  ได้รับงบประมาณ 2,578,200 บาท จากองค์การบริหารสว่นจังหวัด
สมุทรปราการ  กอ่สรา้งโรงอาหาร 300 ที่นั่ง 

 พุทธศักราช 2556  ไดร้บังบประมาณ 600,000  บาท  จากเทศบาลตำบลบางปู  ปรับปรุงพื้นสนาม
ลานอเนกประสงค์  ติดเหล็กดัดโรงอาหาร อาคารเรียน และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และ
ภาษาไทย 

 พุทธศักราช 2557  ไดร้ับงบประมาณ 1,000,000  บาท จากเทศบาลตำบลบางปู ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และห้องสมุด 

 พุทธศักราช 2557    ได้รับงบประมาณ 184,000   บาท  จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และ อาคารสปช. 017. 

 พุทธศักราช 2564   ไดร้ับงบประมาณ  23,118,000 บาท  จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียน 318ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) 

ปรัชญาของโรงเรียน                “นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา” แปลว่า  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

คำขวัญของโรงเรียน                “สะอาดทุกที่  ทำดีทุกวัน  ขยันทุกเวลา  พัฒนาตนเอง” 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน             “ภูมิทัศน์เลิศล้ำ  กิจกรรมสร้างคุณคา่  สถานศึกษาเพื่อชุมชน” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน              “ซื่อสัตย์  มารยาทดี   มีน้ำใจ” 
สีประจำโรงเรียน                       สีเขียว – ขาว 

        สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 
        สีขาว   หมายถึง  ความบริสทุธิ์  ความดี 

อักษรย่อโรงเรยีนพิบูลประชาบาล  พ.บ.  
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                  ต้นแสม   
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ระบบโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
 
 

 

  

 

 

 

 

1.การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

1.วางแผนอัตรากำลัง 1.การจัดทำแผนงบประมาณและ
คำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

1.การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

2.การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

2.การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 

2.การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

3.การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

3.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3.การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 

4.การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

4.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 

5.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

5.การดำเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

5.การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5.การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 

6.การลาทุกประเภท 6.การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

6.การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7. การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

7.งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

8.การดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

8.การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

8.การดำเนินงานธุรการ 

9.การนิเทศการศึกษา 9.การส่ังพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

9.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุยเพื่อ
การศึกษา 

9.การดูและอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

10.การแนะแนว 10.การรายงานการดำเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

10.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

นางสาวดรุณี สารทา 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวดรุณี สารทา 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ว่าที่ ร.ต.กิติโรจน์ อำนาจ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ว่าที่ ร.ต.กิติโรจน์ อำนาจ 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาล้ิม 
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

นางจรวยพร  แสนสุข 

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 

นางสาวทิฑัมพร พุทธธนศิริ 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

นายสุรชัย  สุขประเสริฐ 
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11.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 11.การวางแผนพัสดุ 11.การรับนักเรียน 

12.การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

12.การออกจากราชการ 12.การกำหนดรูปแบบรายงาน 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแล้วแต่กรณ ี

12.การเสนอความเห็น
เก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13.การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

13.การจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ

13.การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 

13.การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

14.การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

14.การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

14.การจัดหาพัสดุ 14.การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

15.การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

15.การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

15.การควบคุมดูแล บำรุงรักษา
และจำหน่ายพัสดุ 

15.การทัศนศึกษา 

16.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

16.การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

16.งานกิจการนักเรียน 

17.การพัฒนาสื่อและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

17.การเบิกเงินจากคลัง 17.การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 

18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

18.การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 

18.การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 

19.การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 

19.การนำเงินส่งคลัง 19.งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(ท) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

20.การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการนั้น 

20.การจัดทำบัญชีการเงิน 20.การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

21.การจัดทำรายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 

21.แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 22.การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์

บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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 3.ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาบาลมีข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่  10 มถิุนายน 2565) ดังนี ้
3.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่ 1 

อนุบาลปีที่ 2 

อนุบาลปีที่ 3 

14 

21 

39 

9 

17 

20 

23 

38 

59 

1 

1 

2 

รวมอนุบาล 74 46 120 4 

ประถมศึกษาปีที่  1 

ประถมศึกษาปีที่  2 

ประถมศึกษาปีที่  3 

ประถมศึกษาปีที่  4 

ประถมศึกษาปีที่  5 

ประถมศึกษาปีที่  6 

42 

47 

44 

57 

59 

55 

39 

29 

32 

61 

59 

67 

81 

76 

76 

118 

118 

122 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

รวมประถมศึกษา 306 285 591 18 

รวมทั้งสิ้น 380 331 711 22 

           
3.1 จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)   32   คน 

          3.2 สดัส่วนครู : นักเรียน  =  1 :  19  คน 
3.3  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)     -    คน 
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4.ข้อมูลบุคลากร 

ระดับ
การศึกษา 

ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนพิบูลประชาบาล รวม 

ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูจ้างสอน ลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็ก
พิเศษ 

พี่เลี้ยงอนุบาล  

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ปริญญาโท 2 11 - 1 - - - - - - - - 15 

ปริญญาตรี 4 18 - 1 - 1 - - 1 1 - - 26 

อนุปริญญา - - - - - - - - - - - - - 

ต่ำกว่า
อนุปริญญา 

- - - - - - - - - - - - - 

ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ 

- - - - - - - - - - - - - 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

- - - - - - 1 - - - - - 1 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

- - - - - - - - - - - 2 2 

ต่ำกว่า
มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

- - - - - - - 1 - - - - 1 

รวม 6 29 - 2 - 1 1 1 1 1 - 2 45 

รวม
ทั้งหมด 

35 2 1 2 2 2 45 

 

ที่มา  :  ข้อมูลวันที่  10 มิถุนายน 2565 โรงเรยีนพิบูลประชาบาล  ปีการศึกษา  2565   

       มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 39 คน      

**   ชัว่โมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์                                                   

**   สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ  12 ชัว่โมง/ปี  
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4.1 การไดร้ับรางวัล เกยีรติบัตรของโรงเรียน 

ท่ี รางวัล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัล ชื่อ- สกุล ครูผู้รับผิดชอบ 
1. การดำเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
นางสาวรุ่งทิพย ์ยวงลำใย 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2ระดับทอง ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่ วันที ่16 เมษายน พ.ศ. 2564 

นายวุฒินันท์ นาฎสกุล 

3 รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมสร้างสรรค์
ต้านทุจริต ชื่อสนุกเรา เขตลำบาก” ระดับดีมาก วันที่ 
27 กันยายน พ.ศ. 2564 

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ 
นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ 

4 รางวัลกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี สูว่ิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) ชื่อผลไม้แสนอร่อย ระดับด ี
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

นางสาวนันทินี ชุ่มชื่น 

5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับ B วันที ่30 
กันยายน พ.ศ. 2564 

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ 
 

6 รางวัลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระดับคุณธรรมตน้แบบ  
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

นางสาวรุ่งทิพย ์ยวงลำใย 

 

4.2 การไดร้ับรางวัล เกยีรติบัตรของครูและผลงานดีๆที่ไดร้ับรางวัล 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รางวัล/กิจกรรมที่ได้รับรางวัล 
1. นางสาวดรุณ ีสารทา รองผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

2 นางสาวรัชฎาพร ฟักโต ครู คศ.1 คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน 
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

3 นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ 
 

ครู คศ.1 นวัตกรรมการบริหารและจัดการเรียนรู้
ภายใตว้ิถีชีวิตใหม ่ประเภทครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร ์ระดับดีเยี่ยม วันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้และการใช ้
           5.1  จำนวนอาคารเรียน/อาคารประกอบของโรงเรียนพิบูลประชาบาล  ปีการศึกษา 2565 

ที่ ประเภท หลัง ห้อง 

1 อาคาร  2  แบบ สปช.105/29 (อาคารบิ๊กซี 16) 1 8 

2 อาคาร  3  แบบ สปช.2/28  จำนวน 4 ชั้น 1 18 

3 อาคารเอนกประสงค์ 1 - 

4 ลานอเนกประสงค ์ 1 - 

5 ส้วม   2 30 

6 ส้วมในห้องเรียนอนุบาล 4 8 

7 ส้วม สพฐ. 1 4 

8 โรงอาหาร จำนวน 300 ที่นั่ง 1 - 

05.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  22  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
 ชั้นอนุบาล 1-3       จำนวน       4       ห้องเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6       จำนวน    18        ห้องเรียน 
5.3  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน      12     เครื่อง   
5.4  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, แหล่งเรียนรู ้ธรรมชาติศึกษา  

สวนวิทยาศาสตร์, สวนวรรณคดี, สวนสมุนไพร,แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,สวนมะม่วงพันธุ์ต่างๆ 
5.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่   พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ , ฟาร์มจระเข้, ตลาดน้ำบางนำ้ผึ้ง, 

สถานตากอากาศบางปูศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน, เมืองโบราณ, วัดอโศการาม, วัดหลวงพ่อโต,พระสมุทร
เจดีย์, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์, โรงงานอุตสาหกรรม 
 
6.สภาพชุมชนโดยรวม 

6.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง พื้นดินจะเค็ม ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเจริญเติบโตสภาพ

ชุมชนรอบโรงเรียนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นเขต
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่น ที่อยู ่มาจากต่างจังหวัดเพื่อทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่พักอาศัยเป็นบ้านเช่าไม่มี บ้านเลขที่ ในเขตบริการ ประชากรที่อยู่แถบชายทะเลยังประกอบ
อาชีพทางการประมงอยู่บ้าง 

6.2 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
          โอกาส  

1. สภาพชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วยโรงเรียนพอควร ส่งผลให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  

2. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี  
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เช่น วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิบิ๊กซี  
สโมสรโรตารีจำกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริษัทต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูส่งผลให้
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

3. ระบบการบริหารจัดการ การช่วยเหลือดูแลจากเขตพื้นที่การศึกษาดีขึ ้น มีการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือตามเครือข่าย ส่งผลให้การบริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพขึ้น    

4. ระบบการบริหาราชการการทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้โรงเรียน มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

ข้อจำกัด                                                                                                                                    
1. สภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชนค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษา

ค่อนข้างน้อย ผู้ปกครองนักเรียนมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยไม่มี
เวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียน กวดขันด้านการเรียน หรือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

2. สภาพครอบครัวของนักเรียน ประมาณ ร้อยละ 30 เป็นครอบครัวแตกแยก ต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า 
ตา ยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร  

3. ประชาชนในเขตบริการยังไม่ค่อยตื่นตัวทางการศึกษา ไม่เห็นประโยชน์และความสำคัญ คิดว่าเป็น
หน้าที่ของโรงเรียน และครูเป็นผู้ให้ความรู้ ส่งผลให้ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร  

4. ค่านิยมของผู้ปกครองในเขตบริการ ที่มีฐานะดี ให้เด็กไปเรียนนอกพื้นที่ เป็นโรงเรียนเอกชนบ้าง 
หรือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงบ้าง ส่งผลให้ยังมีเด็กในเขตบริการส่วนหนึ่งไปเรียนที่อื่นมากพอสมควร 
 
7. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 

7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเรจ็   
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค ์

ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ 90  

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
4. นักเรียนดี  มีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
5. ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  90 
6. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
7. ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาอบรมสัมมนาและศกึษาดูงาน ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
8. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  80 
9. สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  90 

10. รา่งกายแข็งแรง จติใจผ่องใส มีอนามัยสมบูรณ์ ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  90 
11. จดัซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
12. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
13. โรงเรียนสุจริต ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  80 
14. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  100 
15. สื่อหรรษาพัฒนาการเรียนรู้ ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ  80 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
16. อาหารกลางวัน (ถ่ายโอนจากเทศบาลบางปู)  ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ 100 
17. จา้งเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง ผลประเมินความสำเร็จโครงการร้อยละ 100 

 
7.2 โครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เหตุผล ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 
1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีจัดการเรียนการสอนon line เน่ืองจากสถาน

การโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid 19) 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีจัดการเรียนการสอนon line เน่ืองจากสถาน

การโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid 19) 
3. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน มีจัดการเรียนการสอนon line เน่ืองจากสถาน

การโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid 19) 
4. จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล มีจัดการเรียนการสอนon line เน่ืองจากสถาน

การโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid 19) 
 
7.3 ปัญหาและอุปสรรค  
 7.3.1 ด้านบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินงานคล่องตัวดี  
มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นประจักษ์ เพราะขาดการ
นิเทศติดตามกำกับดูแลอย่างเข้มงวดทำให้การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานผลงานในเชิงประจักษ์โดยภาพรวมไม่เป็น
ระบบ ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที ่ดี ตรวจสอบได้ยาก และเนื ่องจากปีการศึกษาที ่ผ่านมา ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานแบบใหม่ จึงเป็นผลกระทบต่อการดำเนินการต่างๆ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
สรุปผลโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ 

 7.3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนของครู จัดครูได้สอนตรงวิชาเอกหรือความถนัดได้มากที่สุด แต่ครูมี 

ภาระงานค่อนข้างมาก เช่นงานธุรการประจำชั้น งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ งานดูแลนักเรียน ครูมีการ
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถผลิตสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และเนื้อหาวิชา มีการประเมินผลที่หลากหลาย ทำให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
            7.3.3 ด้านผู้เรียน  
  ผู้เรียนขาดความพร้อมทางด้านครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำงานหนัก  
ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก ให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน หรือทำการบ้าน ขาดการอบรมเลี ้ยงดูที ่ดี   
ขาดเรียนบ่อย ออกกลางคัน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยมีวินัยในตนเอง มีบ้างที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สนใจเรียน ทำงาน 
ไม่ทันตามกำหนดเวลา โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้หน้าที่  
มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นสำคัญ 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ในปีการศึกษา 2565  ได้กำหนดทศิทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  1๒ การพัฒนาใน
ระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1๒  (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนยิ่งข้ึนเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
ให้แก่คนสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม  ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2550) และศึกษา
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 25๖๐-25๗๙)   ซึ่งเป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเน้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรู้จักประมาณอย่างมีเหตุผลมีความรอบรู้เท่าทันโลก
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยยึด “คน” 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการเรียนรู้ในทุกระดับปลูกฝัง  และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรมคณุธรรม
จริยธรรมค่านิยมมีจิตสำนึก  และมีความภูมิใจในความเป็นไทยมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้ประชาชนทุกคนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศพัฒนามาตรฐาน  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอกผลิต  และพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี  ศึกษากรอบนโยบายการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1  นำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนพิบูลประชาบาล  ปี พ.ศ. 2562 – 2565  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  เป้าหมายกลยุทธ์  วิเคราะห์สภาพความสำเร็จของโครงการในแผนปฏบิัติการ
ในปีที่ผ่านมา  เพื่อกำหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565  ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ 

รักการเรียนรู ้อยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ปรัชญาโรงเรียน 

“นัตถ ิ ปัญญา  สมาอาภา”  แสงสวา่งเสมอด้วยปัญญา 

คติพจน์ของโรงเรียน 
การศกึษาเพื่อพัฒนาชีวติให้มีคุณภาพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ภูมิทัศน์เลิศล้ำ กิจกรรมสร้างคุณคา่  สถานศึกษาเพื่อชุมชน 

อัตลักษณ์ (Identity) 

ซื่อสัตย์  มารยาทดี  มีนำ้ใจ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์   2. ซื่อสตัย์สุจรติ         3. มีวินัย         4.ใฝ่เรียนรู้      
5.อยู่อย่างพอเพียง      6.มุ่งมั่นในการทำงาน      7.รักความเป็นไทย   8.  มีจติสาธารณะ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และมาตรฐานสากล มีส ุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู ้เร ียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาสื ่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื ่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจัด 
กระบวนการการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนื ผู ้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
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2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4. โรงเรียนพัฒนาสื ่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  
และนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล  
ที่มีคุณภาพ  ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพชุมชน 
ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ตามแผนการพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจ เป้าหมาย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์  
และ มาตรการในแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี ้วัด (Measure) เป้าหมาย 
(Targets) ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 โครงการ (Project) และกิจกรรม (Activity) ดังนี้ 

กลยุทธ์หลักที่ 1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และ ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  
2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรกัการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ   
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิด

ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
5. ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จำเป็นตามหลักสตูร  
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ี  
8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนากระบวนการให้บรกิารทางการศึกษาโดยใช้บูรณาการหลกัสูตร สื่อ แหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. สถานศึกษามีหลักสตูรและกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาธรรมชาติเต็ม  
    ศักยภาพ  
4. สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 5. สถานศึกษามีความ ร่วมมือกันระหวา่งบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กร

ภาครัฐและเอกชนเพื่อ พฒันาวิถีการเรียนรูใ้นชุมชน 
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กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาครู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
2. ครูมวีุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รบัผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมี

ครูพอเพียง 
3. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
4. สถานศึกษาใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ และการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์หลักที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาทัง้ระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์   ผลที่เกิด

กับผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. สถานศึกษามีการบรหิารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ

เป้าหมายการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

 
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 

ปีการศึกษา 2565 
 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 1 อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งดูแลเด็กด้อยโอกาสให้เข้าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สอนเสริม  สอนซ่อม เพื่อการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 3. เสริมสร้างนักเรียนด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต  และสุนทรียภาพ โดยจัดกิจกรรม  
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสร้างสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 4. เสริมสร้างนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างแนวทางประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน ดำเนินตามแนว
วิถีพุทธ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เสริมสร้างในด้านทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุมีผล โดยฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  สามารถ
นำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 6. สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการหาความรู้
ด้วยตนเอง ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 7. สร้างนิสัยรักการทำงาน มีทักษะกระบวนการในการทำงานมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการกลุ่ม ในการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
เน้นภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  
 8. ส่งเสริมสนับสนุนครูด้านวุฒิ ความสามารถ โดยจัดการเรียนการสอนให้ตรงวุฒิ ความสามารถ  
หรือความถนัดชำนาญการ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ วินัยและการลงโทษ บทบาทและหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 9. พัฒนาผู ้บริหารด้านภาวะผู ้นำ การบริหารและพัฒนาองค์กร โดยมมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มที่ดี มีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 10. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรม สื ่อ การวัด 
และประเมินผล โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น จัดกิจกรรม  
ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์  
การเรียน นิเทศปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาจัดการเรียนการสอน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมตอบสนองความสามารถทางด้านวิชาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 11. เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และบริการที ่ส่งเสริมผู ้เรียน โดยจัดอาคารเรียน  
ที ่เพียงพอ เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยจัดบริการสื่อ  
แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 12. พัฒนาสถานศึกษาและจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 13. นำหลักการเงื่อนไขพื้นฐาน(คุณธรรมนำความรู้) ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ตั้งแต่การบริหารจัดการในสถานศึกษา การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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บทที่ 3 
การบริหารงบประมาณและโครงการการประมาณการรายรับ 

 

การประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเหลือจากปกี่อน (ยอด ณ 31 มีนาคม 2565)   -  บาท  
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปกีารศึกษา 2564 
      -ระดับก่อนประถม (๘3x1,700)                                      1๔1,100 บาท 
      -ระดับประถม (567x1,900)                            1,077,300 บาท 
 รวมเงินอุดหนุนรายหัว                   1,218,4๐๐   บาท 

แผนการใช้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2565 
ระดับประถมศึกษา 

                      เงินอุดหนุน  ปีการศกึษา ๒๕๖5                            1,218,4๐๐   บาท        
              งาน/โครงการ ฝ่ายงาน จำนวนเงิน 

1.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 10,000.- 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาการ 10,000.- 
3.สื่อหรรษาพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการ 5,000.- 
4.พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน วิชาการ 5,000.- 
5.พัฒนาทักษะการอ่านออก การเขียนได้ วิชาการ 5,000.- 
6.ห้องการเรียนรู้ (Learning Room ) สู่การเรียนรวม วิชาการ 5,000.- 
7.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค วิชาการ 600,000.- 
8.พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน บุคคล 74,760.- 
9.จ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน บุคคล 108,000 
10.ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ทั่วไป 5,000.- 
11.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 10,000.- 
12.ต้นแบบโรงเรียนวิถพีุทธ ทั่วไป 5,000.- 
13.การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ทั่วไป 200,000.- 
14.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั่วไป 5,000.- 
15.สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ทั่วไป 5,000.- 
16.ร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส มีอนามัยสมบูรณ์ ทั่วไป 5,000.- 
17.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทั่วไป 5,000.- 
18.โรงเรียนสุจริต ทั่วไป 5,000.- 
19.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ทั่วไป 5,000.- 
20.อาหารกลางวัน (ถ่ายโอนจากเทศบาลบางปู)  ทั่วไป ตามจำนวนนักเรียน 

21.จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ทั่วไป 40,000 

22.สถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 5,000 
23.พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ทั่วไป 10,000.- 

 

รวม รายจ่ายเงินอุดหนุน 1,218,4๐๐   
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ระดับปฐมวัย 
                      เงินอุดหนุน  ปีการศกึษา ๒๕๖5                            1๔1,100 บาท        

              งาน/โครงการ ฝ่ายงาน จำนวนเงิน 
1.พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย  วิชาการ 50,000.- 
2.ส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง วิชาการ 25,000.- 
3.พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย วิชาการ 35,000.- 
4.พัฒนาส่ือนวัตกรรม/เทคโนโลยีปฐมวัย วิชาการ 30,000.- 

รวม รายจ่ายเงินอุดหนุน 1๔1,100 
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บทที่ ๔ 

รายละเอียดโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
 

๑. โครงการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
 

โครงการที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ งบประมาณ 

1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม  
นางพิไลลักษณ์ เหมราช 
นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพย์ปัญญา 

โครงการต่อเน่ือง 10,000.- 

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม,หัวหน้าสาย
ชั้น ป.1-6 

โครงการต่อเน่ือง 10,000.- 

3 สื่อหรรษาพัฒนาการเรียนรู ้ นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเวียง 
นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

4 พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน นางสาวสุชาดา จงกลน ี
นางสาวพรสวรรค์  พรหมมาศ 
นางสาวรัชญา เทียนอร่าม 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

5 พัฒนาทักษะการอ่านออก การเขียนได้ นางสาวเกษกนก สุขเกษม 
นางฐิติรัตน์ เนาวภาส 
นางสาววาสนา มณีรัตน์ 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

6 ห้องการเรียนรู้ (Learning Room ) สู่การเรียนรวม นายจุมภฏ ตะกรุดแก้ว 
นางสาวภณิตา มาตรสงคราม 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี 
นางจำลอง ตะกรุดแก้ว 
นางสาวมาลินี วันหมื่น 

โครงการต่อเน่ือง 600,000.- 

8 ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นางจรวยพร  แสนสุข 
นางสาวทิฆัมพร พทุธธนศิริ 

โครงการต่อเน่ือง 74,760.- 

9 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน นางจำลอง  ตะกรุดแก้ว  
นางสาวทิฆัมพร พทุธธนศิริ 

โครงการต่อเน่ือง 108,000 

10 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำใย 
นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก 
นางเกษกนก สุขเกษม 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

11 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ 
นายสุรชัย  สุขประเสริฐ 

โครงการต่อเน่ือง 10,000.- 

12 ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวณัฐวิภา หลั่งแพ 
นางสาวนันทินี ชุ่มชื่น 
นางพิไลลักษณ์ เหมราช 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

13 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สถานที่และตกแต่งภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน 

นายสุรชัย สุขประเสริฐ 
นายวุฒินันท์  นาฏสกุล  
นายประกายสิทธิ์ ศรีทอง 

โครงการต่อเน่ือง 200,000.- 

14 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก 
นายพรพจน์ ภูผายาง 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

15 สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา 
นางจรวยพร แสนสุข 
นางสาวบุษบากร สายระวงค์ 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

16 ร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส มีอนามัยสมบูรณ์ นางสาวพรสวรรค์ พราหมมาศ 
นางสาวนลิน หิรัญรักษ์ 
นางสาวอมรา แก้วทราย 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

17 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายภูมิพัฒน์  ตาปราบ 
นางพิไลลักษณ์ เหมราช 
นางสาวบุษบากร สายระวงค์ 

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 
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โครงการที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ งบประมาณ 

18 โรงเรียนสุจริต นางสาวนันทินี ชุ่มชื่น 
นางอาลัย ศรีคำ 
นางสาวณัฐวิภา หลั่งแพ 

โครงการ
ต่อเนื่อง 

5,000.- 

19 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นางพรทิพย์ สุดชาต ิ
นางสาวสุชาดา จงกลณ ี

โครงการต่อเน่ือง 5,000.- 

20 อาหารกลางวัน (ถ่ายโอนจากเทศบาลบางปู) นางสาวโศภิตา   ทัดบุบผา 
นางสาวทิฆัมพร  พทุธธนศิริ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง 

โครงการต่อเน่ือง ตามจำนวนนักเรียน 

21 จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล นายวุฒินันท์  นาฏสกุล  
นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม  

โครงการต่อเน่ือง 40,000 

22 สถานศึกษาปลอดภัย นางสาวนลิน หิรัญรักษ์ 
นายวุฒินันท์  นาฏสกุล  
นางสาววาสนา มณีรัตน์ 

โครงการต่อเน่ือง 5,000 

23 พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี 
นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพย์ปัญญา 

โครงการต่อเน่ือง 10,000.- 

    รวมทั้งสิน้       1,218,4๐๐   
 
 
 
โครงการระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 

โครงการที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ งบประมาณ 

1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดบัปฐมวัย   นางสาวศศิธร   สุทิพัฒนโมฬี   โครงการต่อเน่ือง 50,000.-            
2 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง นางสาวจริยา    บุตศรี โครงการต่อเน่ือง 25,000.-  
3 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย นางสาวณัฐทิมา  สมัครเขตรกิจ โครงการต่อเน่ือง 35,000.-  
4 พัฒนาส่ือนวัตกรรม/เทคโนโลยีปฐมวัย นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว โครงการต่อเน่ือง 30,000.-  

    รวมทั้งสิน้       141,100 
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บทที่ 5 
การบริหารแผนไปสู่ความสำเร็จ 

 
 การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ ่งต่อ
ความสำเร็จของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ได้แก่ การติดต่อสื ่อสารภายในสถานศึกษา  ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากแผนกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้องนำเสนอให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน  
รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึง 
เป้าหมายในทุกๆด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบวามสำเร็จ 
ขั้นตอนการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
 1.  ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที ่ได้กำหนดไว้  เพื่อจัดทำแผน 
กลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
 2.  ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  ในข้ันนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้  เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์  จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
  -  นโยบายหน่วยเหนือ  หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 
  -  สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
  -  กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.   จัดทำแผนปฏิบัติการ  ในขั้นนี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)  โดยจัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ  และกำหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก  ประเด็นกลยุทธ์ 
และกลยุทธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานตาม
ภารกิจ 
 4.   ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
พร้อมที่จะนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ  ได้แก่  การปรับโครงสร้างการทำงาน  ระบบงาน  บุคลากร  
ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน  ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติม
จากการพัฒนาองค์กร  การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  ( Blue print for Change ) 
 5.   ควบคุม  กำกับ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการดำเนินการดังนี้ 
  -  ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
  -  กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
  -  การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ 
 
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์   
 ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้แก่  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  ซึ่งหมายถึงการ
ที่ผู้บริหารคอยติดตามและคอยตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา   วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี่วัดความสำเร็จต่างๆที่
กำหนดไว้  และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุน
แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  ในทุกๆด้าน  ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นและจูง
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ใจให้ผู้ปฏิบัติงานรับเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ  นอกจากนี้การได้เรียนรู้ถึงผลสำเร็จหรือล้มเหลว
ตลอดจนข้อผิดพลาดต่างๆ  ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ซึ่งจะนำไปสู่การ
ปรับตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน  อันจะนำไปสู่การ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน 
 การติดตาม  ( Monitoring )  หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ  นั้นหรือไม่เพียงใด 
 การประเมินผล ( Evaluation )  หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน /โครงการตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
ขึ้น  จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน /โครงการ 
 ดังนั้นการติดตามเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน /
โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ  นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจทำ
แผนงาน /โครงการ  ขณะดำเนินงานในจุดต่างๆ และเมื่อสิ ้นสุดแผน   สิ้นปีงบประมาณ หรือแผนงาน /
โครงการแล้วเสร็จ 
 
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ 

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ซึ ่งเป็นแผนระยะกลาง               
(3-5ปี ) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน 
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการสำคัญที่กำหนดไว้ในกรอบแผนงานโครงการ ( Initiative) เพื่อให้
สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น  นโยบายรัฐบาลกระทรวง  กรม   
และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ (Action  Plan) ซึ่งเป็นแผนใช้เงินเป็นการติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนซึ่งอาจกำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี โดยติดตาม
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน  รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
เพื่อให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาทั้งนี้เครื่องมือติดตามผลการ
ดำเนินงานอาจใช้แบบสำรวจ  สัมภาษณ์ โปรแกรม On  Wab  และการศึกษาวิจัยรวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  
และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล  เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานบุคคลอาจไม่ครบถ้วน  
เมื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ของสถานศึกษาจะได้พิจารณาร่วมกันจะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
 
          โรงเรียนพิบูลประชาบาล ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล
การปฏิบัติงาน / การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565 ไว้ดังนี้ 
           1. การกำกับติดตาม (Mornitoring) 
                1.1 กำหนดวิธีการ/รูปแบบการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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                1.2 กำหนดกรอบระยะเวลาและแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
                1.3 แต ่งต ั ้ งผ ู ้ ร ับผ ิดชอบในการกำก ับต ิดตามการดำเน ินงานโครงการ/ก ิจกรรม 
           2. การประเมินผล (Evaluation) 
                2.1 กำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.3 กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.5 ดำเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งก่อนดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความ
เป็นไปได้ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
          3. การตรวจสอบ ( Audition) 

1.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 

          4. การรายงานผล (Reporting) 
                4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม  
                4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไปเป็น
ข้อมูลในปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
                4.3 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  2564 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมและจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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โครงการ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางรตันาภรณ ์สันตะวาลิ้ม, นางพิไลลกัษณ์ เหมราช 

และนางสาวรตันาภรณ ์ ทิพย์ปัญญา 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม  2565–  31 มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก  มาตราที่ 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนะแนวการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษา 

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาประกันคุณภาพภายในและภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการประกันคุณภาพ 
2.   วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผูส้อนและผู้เกี่ยวข้องในการจดัการศึกษา ไดต้ระหนักเห็นความสำคัญและ
ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 2. เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ดำเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 5. เพื่อจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 
3.   เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ    
     ครูและบุคลากรทางการศกึษาร้อยละ 80 มคีวามเข้าใจงานประกันคณุภาพภายในและภายนอก 
2. เชิงคุณภาพ 

         2.1. ครตูระหนักถึงความสำคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด 
          2.2  ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีคุณภาพตามาตรฐานโรงเรียน และมาตรฐานของ สมศ. โครงการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          2.3  ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนรว่มรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาและรับทราบผลการจดัการศกึษา 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ร่วมกันวางแผนงานโดยขอความ
ร่วมมือยังคณะคร ู
 ดำเนินงานตามโครงการ 
- นิเทศชั้นเรียน ( เยี่ยมชั้น

เรียน ) 
- จัดทำรายงานประเมินตนเอง 

( SAR) 
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 
- จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป ี
     -    ประเมินผล/รายงานผล 

พ.ค. 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

งบประมาณ    
10,000 บาท 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะคร ู

 
 
 
 
 

รวม 10,000 บาท  
5. งบประมาณ    
                    งบประมาณ  10,000 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
งบประมาณ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1 
 

ประชุมคณะครูและการทำ
เอกสารตา่งๆ ในทุกกิจกรรม 

- - 10,000 10,000   

 
6. การประเมินผล 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จ        วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนสามารถบริหารจดัการ 
     พัฒนาคุณภาพการศกึษาสอด 
     คล้องกับมาตรฐาน โรงเรียน 
2. โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนา   
    คุณภาพภายในโรงเรยีน 
3. โรงเรียนผ่านเกณฑ ์การ 
    ประเมินสถานศึกษาคุณภาพ                 

- นิเทศ   
- สอบถาม 
 
- รายงานการประเมิน 
  ตนเอง 
- ประเมิน 

- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบรายงานการประเมินตนเอง 
- แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
             7.2  โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างหลากหลาย 
    7.3  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

   7.4  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ             
ผู้รับผิดชอบ                  นางรตันาภรณ์  สันตะวาลิ้ม และหัวหน้าสายชั้นป.1-6 
ลักษณะโครงการ             โครงการตอ่เน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ        ๑7 พฤษภาคม 2565 –  ๓๑ มีนาคม 2566 
   

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนพิบูลประชาบาล มีหลักสูตรสถานศกึษาทีม่ีความหลากหลายตามสภาพและความเหมาะสม 
กับโรงเรียน สาระของหลักสูตรมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความ
รับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการตาม
ความเหมาะสมกับสาระการเร ียนร ู ้  สอดคล้องก ับมาตรฐานการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน ท ี ่กำหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการการศึกษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ  

โครงการนี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับการประเมินคุณภาพ  
จาก สมศ. รอบที่4 เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะที ่จำเป็นตามหลักสูตร  มุ ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ เขียน ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดมิในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสตูร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
     2.2  เพื่อให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนร้อยละ 3 และมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
     2.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติทีด่ี พร้อมทีจ่ะศึกษาต่อในระดับข้ันที่สูงข้ึนและมีวุฒิ
ภาวะทางอาชพีเหมาะสมกับช่วงวัย 
     2.4  เพื่อพัฒนาวชิาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนและดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2.5  เพื่อการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริงมีข้ันตอนตรวจสอบ
และประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.  เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
     1 จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
    2  จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงข้ึนกว่าระดับสถานศึกษา/ระดับเขต
พื้นที่หรือระดับประเทศ 
     3  จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับข้ันที่สูงข้ึน 
     4  จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘0  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
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 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
     2.  สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายร้อยละ 3 
     3.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้นและมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยเป็นไปตามเป้าหมาย 
     4.  สถานศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติที่สูงข้ึน 
          5.  สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริงมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
  
4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4.2 สนองเป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 1    
1 ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
-พัฒนาหลักสูตร 
-จัดตารางสอน/ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 

พฤษภาคม 2565 
 -  

 มีนาคม  2566 

 คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าโครงการ 
หัวหน้าสาระ 
หัวหน้าสายชั้น 
 

2 สร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆรอบด้าน 
-ใบความรู้/ใบงาน 
-แบบฝึก 
-แผนการสอน 
 

พฤษภาคม  2565  
 -   

มีนาคม  2566 

 คณะครูทุกทา่น 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทั ้ง 8 
กลุ่มสาระ (สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม) 
 

พฤษภาคม 2565 
-   

มีนาคม 2566 

 คณะครูทุกทา่น 

 4.2 สนองเป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 2    
1 ประชุมวางแผนในการสร้างเครื ่องมือเพื่อพัฒนา

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน 
-ประชุมวางแผน 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-เตรียมเอกสารสื่ออุปกรณ์ 

พฤษภาคม  2565  
 -   

มีนาคม 2566 

 คณะครูทุกทา่น 

2  ประเมินผู้เรียนโดย การ Pre-test NT, O-NET  
-จัดพิมพ์ขอ้สอบ 

พฤษภาคม  2565   
 -    

มีนาคม  2566 

  คณะครูทุกทา่น 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3  นำผลการประเมิน  Pre-test NT, O-NET  
มาวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ปรับปรุงวิธีการสอนและ 
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม  2565  
-   

มีนาคม  2566 

 คณะครูทุกทา่น 

 4.3 สนองเป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 3    
1 จัดกิจกรรมแนะแนว 

-ประชุมวางแผน 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-จัดเตรียมเอกสาร 
-ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

พฤษภาคม  2565  -   
มีนาคม  2566 

 ครูนลิน 
ครูประจำชั้น 

 4.4 สนองเป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 4    
1 ประชุมวางแผนคัดเลือกนักเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขัน

กิจกรรมทางวิชาการ  
-เลือกกิจกรรมที่จะส่งแข่งขัน 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
-ดำเนินการฝึกซ้อม 
-นำนักเรียนเข้าแข่งขัน 
 

พฤษภาคม  2565 
  -   

มีนาคม  2566 

 ครูประจำชั้น 
ครูประจำวิชา 

 4.5 สนองเป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 5    
1 ประชุมวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบและ

ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระแบบ 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกรรมการคุมสอบกลางภาค , 
 สอบปลายภาค /จัดเก็บข้อสอบ  
-สร้างแบบทดสอบ 
-ประมวลผลการทดสอบ 

พฤษภาคม  2565  -   
มีนาคม  2566 

  
ครูประจำชั้น 

 
ครูประจำวิชา 

2 วิเคราะห์ผลและประเมินผลสัมฤทธิ์  เมษายน  2566   
ครูประจำชั้น 

 
ครูประจำวิชา 

 
3 จัดทำเอกสารรายงานผล  เมษายน  2566  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รวม  10,000  
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5. งบประมาณ   
                  งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ งบ 
ประมาณ 

รวมงบ 
ประมาณ  

ตอบแทน 
 

ใช้สอย 
 

วัสด ุ
 

รวม 
1 ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงแผนการสอน 
 

    
  

2 จัดทำแบบฝึกหัดด้านวิชาการ 
-จัดซื้อกระดาษ A4 
-จัดซื้อสื่อ วัสด ุอุปกรณท์ี่ใช้ใน
การจดัการศึกษา     
   

    

  

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร Pre O-NET, 
NT และข้อสอบ test กลาง 

      

4 จัดกิจกรรมแนะแนว 
จัดซื้อกระดาษA4และจดัพิมพ์
เอกสาร 

      

5 จัดกิจกรรมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ใน
การฝึกซ้อม ป้ายไวนิลตา่งๆ 
 

      

6 จัดพิมพ์ข้อสอบกลางภาค/ 
สอบปลายภาคซื้อกระดาษA4 
ซองเก็บข้อสอบ 
 

   

   

7 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ      10,000 
 
6. การติดตามประเมินผล 

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  ( Output ) 
1. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

2. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 ได้ผลการทดสอบรวมยอดเฉลี่ย
ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพืน้ที่การศกึษา
กำหนด 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 
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  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
3. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับข้ันที่
สูงข้ึนและมีวุฒิภาสะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวยั 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

4. จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนด 

ตรวจสอบ ผลการประเมิน 

ผลลัพธ์  (Outcomes ) 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถดา้นวิชาการเพิม่ข้ึนและได้เรียนรู้
ตามกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

ตรวจสอบ สรุปรายงาน 

2. ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจกับผลการเรียนและพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น 

สอบถามความ 
คิดเห็น 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     6.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเพิ่มขึ ้นและได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
          6.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น 
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ชื่อโครงการ            สือ่หรรษาพัฒนาการเรียนรู้  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ                      นางสาวประภาภรณ ์สุวรรณเวยีง, นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1๗ พฤษภาคม  256๕ – 31 มีนาคม  256๖   
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียน 
มีความสำคัญที ่ส ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มตามศักยภาพ หมวด 4แนวการจัดการศกึษา มาตรา 24  (1)จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  (2) ฝึกทักษะกระบวน 
การคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   
(3)  จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดสว่น
สมด ุลก ัน รวมทั ้งปล ูกฝ ังค ุณธรรม ค ่าน ิยมที ่ด ีงามและคุณลักษณะอันพ ึงประสงค ์ไว ้ในท ุกว ิชา   
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
 (6)จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ ้นได้ทุกเวลาทุสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู ้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้อ 3ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จุดหมายของหลักสูตร  ข้อ 2 มีความคิดสร้างสรรค์   
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า   
ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาบาล จัดการศึกษา โดยใช้หลักการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนักเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรม
ค่านิยมที่ดีงาม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์และกีฬา นันทนาการ และจัดกิจกรรมสืบสาน
และสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย จากหลักการดังกล่าว  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโครงการสื่อหรรษาพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อจัดทำ จดัหาและพัฒนาสื่อทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการจดัการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจดัทำ จดัหา พัฒนา สื่อการเรียนการสอน เพื่อมาใช้ใน

การจดักระบวนการเรียนรู้ 
3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้จากสื่อทางการศึกษา 
เพื่อนำมาใชใ้นการพัฒนาความรู้และสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ 
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      3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 สามารถจดัทำสือ่มาใช้ในการจดัการเรียน 
การสอน 

3.2   เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนพิบูลประชาบาล  ได้เรียนรู้ดว้ยสื่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
            3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำ  จัดหาสื่อทางการศึกษามาใช้ในการจดั 

กระบวนการเรียนรู ้
4.  งบประมาณ    งบประมาณ 5,๐๐๐  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 

 
กิจกรรมจัดทำ/พัฒนาสือ่ 
และนวัตกรรมเพือ่การเรยีน 
การสอน 

     -     - วัสดุ
การศึกษา 

5,000  5,000 

 รวม      5,000 

5.วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 
 

3 
 
 

 ประชุมเสนอโครงการ 
 ขั้นดำเนินงานตามโครงการ 
 -  สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษา หาเอกสาร 
      และสื่อเทคโนโลยี 
-    จดัหา/จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
-    ประเมินผลการดำเนินการ สรุป และรายงานผล 
      การดำเนินงาน  
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม ๒๕6๖ 

        ผู้รับผิดชอบ
โครงการและคณะคร ู
 
 
 
 
 
 

6.  การตดิตามประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนของโรงเรียนพิบูลประชาบาล  
ร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ดว้ยสื่อที่ครจูัดหามา
ประกอบการจดัการเรียนการสอน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 
จัดทำ  จัดหาสื่อและนวตักรรมทางการศึกษา
มาใช้ในการเรียนการจดักระบวนการเรียนรู้ได้ 

1.ใช้แบบประเมินโครงการ 
2.ผลการเรียนของนักเรยีน 
 

1.แบบประเมินผล 
2.แบบทดสอบ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนพิบูลประชาบาล สามารถจัดทำ/จัดหาสือ่และ
นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาความรู้และสร้างองค์ความรู้สำหรับนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 
 
 

 
 



35 
 
โครงการ   พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.สุชาดา จงกลณี, น.ส.พรสวรรค์ พรหมมาศ และน.ส.รัชญา เทียนอรา่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาการดำเนินการ            1๗  พฤษภาคม  256๕ –  31 มีนาคม  256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงการศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน มุ ่งปฏิรูป  
ระบบความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีมาตรการสำคัญประการหนึ่ง 
ได้แก่ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีความกล้า และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ 
สามารถสร้างศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู้ 
และการแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจ  

จากนโยบายดังกล่าว โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงกำหนดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนเพื่อการสื่อสาร โดยได้ผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทุกคน ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
2.2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ในโรงเรียน 
2.3. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 เชิงคุณภาพ 

๑. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

๒.นักเรียนได้พัฒนาทกัษะทางภาษาและสามารถนำมาใช้ในชวีิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีเจตคติที่ดี และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

ขั้นเตรียมการ(P) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

พฤษภาคม - 
มีนาคม 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

2 

ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่
มอบหมายงาน 
ดำเนินตามกิจกรรม จดักิจกรรม
การเรียนรู ้
๑. จัดกิจกรรมนำเสนอคำศัพท์
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
     -  ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณต์่างๆ  พร้อมการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศวิชาภาษาอังกฤษ 
      -  จดัป้ายนิเทศ 
  

ตลอดป ี 5,000 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 

3 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
กิจกรรมให้ดำเนินตามแผนด้วย
ความเรียบร้อย 

มิถุนายน - 
กุมภาพันธ ์

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

๔ 

ขั้นประเมินผล (A) 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
รวบรวมเอกสารตามกจิกรรม และ
จัดทำแฟ้มสรุปโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รวม 5,๐๐๐  
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5. งบประมาณ    

งบประมาณ 5,๐๐๐ บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 
 
 

จัดกิจกรรมนำเสนอคำศพัท์
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 
 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

๒ 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
 

  1,500 1,500 1,500 1,500 

๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

  2,500 2,500 2,500 2,500 

 
 6. การตดิตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน - การสังเกต - แบบสังเกต 
2.  จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรยีน - การสังเกต - แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         7.1  นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
         7.2  นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
          7.3  นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต้อภาษาอังกฤษ 
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โครงการ     พัฒนาทักษะการอ่านออก การเขียนได้  
แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ             
ผู้รับผิดชอบ                  น.ส.เกษกนก สุขเกษม, นางฐิตริัตน์ เนาวภาส และน.ส.วาสนา มณรีัตน์ 
ลักษณะโครงการ             โครงการตอ่เน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ        ๑7 พฤษภาคม 2565 –  ๓๑ มีนาคม 2566 
   
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กำหนดให้จัดการศึกษา ต้องยึดผู้เรียน 
ทุกคน ถือว่าผู ้เรียนมีความสำคัญที ่สุด มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระบวนการจัด 
การศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้
ต้องจัดให้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน กิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  
ด้วยตนเอง เพื่อเอื้อในการให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องเน้นการฝึก
ทักษะให้ผู้เรียนคุ้นชินกับคำในการอ่านการเขียนและการคัดลายมือที่สวยงาม สามารถนำความรู้ความเข้าใจ 
ไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สามารถนำประสบการณ์ มาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และสามารถนำไปใช้ได้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขและเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความคิดอย่างชาญฉลาด ปัญหา  
ปัจจุบันคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ทางด้านการอ่าน และการเขียนบางส่วน
ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควร จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
ของนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1. เพื่อให้นักเรียนอ่านอออก เขียนได้และลายมือสวย  

2.2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2.3. นักเรียนเป็นผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ จากการอ่านเขียน 

3.  เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนชั้น ป.1-6 ร้อยละ 85 สามารถ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย  
2. นักเรียนชั้น ป.1-6 ร้อยละ 85 สามารถคิดวิเคราะห์จนเกิดการเรียนรู้และสามารถ 

นำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 
  
4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 
ที่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 คณะครูร ่วมประชุมปรึกษากิจกรรมที ่จะจัด

กิจกรรมกับนักเรียน 
พฤษภาคม 2565 
 

- คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าโครงการ 
ครูประจำชั้น 

2 เตรียมแบบฝึกหัดและสื่อการสอนของแต่ละชั้น  
จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 

พฤษภาคม  2565  
 -   

5,000 คณะครูประจำชั้น 
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ที่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมอ่านเขียนคำพื้นฐาน ทุกวัน 
กิจกรรมอ่านรู้เรื่อง 
กิจกรรมคัดลายมือ 

มีนาคม  2566 

3 นำไปใช้กับผู ้ เร ียนพร้อมกับสังเกตการสอน  
และพฤติกรรมของตัวผู้เรียนแต่ละบุคคล 

พฤษภาคม 2565 
-   
มีนาคม 2566 

- คณะครูประจำชั้น 

 
5. งบประมาณ   
                  งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1 กิจกรรมภาษาไทยว ันละคำ ค ่าว ัสดุ

อุปกรณ์การ ทำรูปเล่ม  
- - 1,000 1,000 

2 กิจกรรมอ่านเขียนคำพื ้นฐาน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์การทำรูปเล่ม    

- - 1,000 1,000 

3 กิจกรรมอ่านเอาเรื ่อง ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การทำรูปเล่ม 

- - 1,000 1,000 

4 กิจกรรมทำสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ทำสื่อการสอน 

- - 1,000 1,000 

5 กิจกรรมคัดลายมือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
การทำรูปเล่ม 

- - 1,000 1,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 
 
6. การติดตามประเมินผล 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีลายมือ ที่สวยงาม ประเมิน 

จากผลงาน 

ของนักเรียน 

แบบสังเกต แบบฝกึ 
ภาษาไทยวันละคำ  
แบบฝึกอ่านเขียนคำ 
พื้นฐาน แบบฝึกอ่านรู้ 
เรื่อง แบบฝึกคัดลายมือ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เพื่อให้นักเรียนอ่านอออก เขียนได้และลายมือสวย  

2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ จากการอ่านเขียน 
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ชื่อโครงการ            ห้องการเรียนรู้ (Learning Room ) สูก่ารเรียนรวม 
แผนงาน   วิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ                      นายจุมภฏ ตะกรุดแกว้, น.ส.ภณิตา มาตรสงคราม 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2565   
 
1. หลักการและเหตุผล 

เด ็กที ่ม ีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหาความพิการถือเป็นปัญหาสำคัญเป็นภาระ 
ของครอบครัวที ่จะต้องดูแลรักษา โรงเร ียนพิบูลประชาบาลได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวและตระหนัก  
ถึงความสำคัญในการสามารถพัฒนาศักยภาพและให้การดูแลเด็กอย่างเหมาะสมได้ “ห้องการเรียนรู้”เป็นห้อง
การศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กที่
มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน สมาธิสั้น 
เป็นต้น โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ในสังคม ด้วยรูปแบบวิธีการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กตามความสามารถ บุคลิกภาพและความสนใจเป็นรายบุคคล ควบคู่กับการ
ส่งเสริมความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการและสังคม 
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนพิบูลประชาบาลมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กพิการยากไร้ และถูกทอดทิ้งเพื่อสร้างโอกาส ฟื้นฟู พัฒนา  
ดูแลรักษา โดยการมีส่วนร่วมของสังคม  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาดา้นการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม 
2.2  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและตรงตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ 
2.3 เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสามารถดำรงชวีิตอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข 
2.4 เพื่อกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ฟื้นฟ ูทั้งด้านรา่งกายและจติใจ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ร้อยละ 80 สามารถเรียนรู ้
จากห้องการเรียนรู ้(Learning Room ) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาความรูแ้ละสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ 

      3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 สามารถจดัทำสือ่มาใช้ในการจดัการเรียน 
การสอน 

3.2   เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ได้เรียนรู้ด้วย ห้องการเรียนรู้ (Learning 

Room) ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
            3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำ จดัหาสื่อทางการศึกษามาใช้ในการจดั 

กระบวนการเรียนรู ้
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4.  งบประมาณ งบประมาณ 5,000  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 

 
กิจกรรมจัดทำ/ห้องการ
เรียนรู้ (Learning Room ) 

     -     - วัสดุ
การศึกษา 

5,000  5,000 

 รวม      5,000 

5.วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 
 

3 
 
 

 ประชุมเสนอโครงการ 
 ขั้นดำเนินงานตามโครงการ 
 -  สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษา หาเอกสาร 
      และสื่อเทคโนโลยี 
-    จดัหา/จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
-    ประเมินผลการดำเนินการ สรุป และรายงานผล 
      การดำเนินงาน  
 

พฤษภาคม2565 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

มีนาคม ๒๕6๖ 

จุมภฏ 
ภณิตา 

ครูประจำชั้น 
 
 
 
 
 

6.  การตดิตามประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน
พิบูลประชาบาล รอ้ยละ ๑๐๐  
ได้เรียนรู้ ห้องการเรียนรู ้(Learning Room) 
ที่ครูจดัหามาประกอบการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 
จัดทำ จดัทำห้องการเรียนรู้ (Learning Room)
และนวัตกรรมทางการศกึษามาใช้ในการเรียน
การจดักระบวนการเรียนรู้ได้ 

1.ใช้แบบประเมินโครงการ 
2.ผลการเรียนของนักเรยีน 
 

1.แบบประเมินผล 
2.แบบทดสอบ 
 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนพิบูลประชาบาล สามารถ
จัดทำ/ห้องการเรียนรู ้(Learning Room) และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาความรูแ้ละสร้างองค์
ความรู้สำหรับนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
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ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.รุ่งทิวา บูราณศรี, นางจำลอง  ตะกรดุแก้ว, น.ส.มาลินี  วันหมื่น 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑7 พฤษภาคม 2564 – ๓๑ มีนาคม 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.หลักการและเหตุผล 

การบริหารการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นจะต้องจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อ
ผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการวัสดุและครุภัณฑ์ของ โรงเรียน
บ้านคลองหลวง มีโครงสร้างการบริหารงานภายในแยกเป็นฝ่ายต่างๆ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความจำเป็นที่จะต้องใช้
วัสดุ  อุปกรณ์อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรแต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ให้บริการแก่ครูและบุคลากร เพื่อความรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์และพร้อมให้บริการแก่ทุกฝ่าย จึงจัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ อันมุ่งหมายที่จะทำให้การบริหารงานเกิด
ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน และช่วยในการสนับสนุนด้านการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอตอ่การใช้งาน 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 

๓.  เป้าหมาย  

 ด้านคุณภาพ 
 การบริหารจัดการวัสดุ อปุกรณ์ ได้อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ด้านปริมาณ 
 มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการบริการจัดการการศึกษาอย่างพอเพียงทุกฝ่ายงาน      
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 
 

เมษายน - ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

2 ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่มอบหมาย
งาน 
ดำเนินตามกิจกรรม  
   - กจิกรรมสำรวจปัญหาและ
ประเมินความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ในการพัฒนาการจดัการศึกษา   
   - กจิกรรมจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการการจัด
การศกึษาให้มีคุณภาพ 
   - กจิกรรมรายงานการจัดซื้อต่อ
ผู้บริหาร 
   - การบริหารจดัการใชจ้่าย
สาธารณูปโภค 

 
 
 
 
เม.ย.65 
และ ต.ค.65 
 
พ.ค.65- 
มี.ค.66 
 
พ.ค.56 
- มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 

600,000 

ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

มีนาคม 66 - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

๔ ขั้นประเมินผล (A) 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน/ 
รายงานประจำปี 

มีนาคม 66 - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รวมงบประมาณ(ถวัจ่ายทุกรายการ) 600,000  
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5. งบประมาณ    600,๐๐๐ บาท ขอถัวจ่ายทกุรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 
 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ์ครุภณัฑ์ ที่เอื้อ
ต่อการการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 

  600,๐๐๐    600,๐๐๐  

 
๖. การติดตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

๑. ร้อยละ ๘๕ มวีัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการบรกิารจัดการการศึกษา
อย่างพอเพียงทุกฝา่ยงาน      

- การตรวจสอบ 
 

- แบบตรวจสอบ 
 

๒. ร้อยละ ๘๕ ของการบริหารจัดการวัสด ุอุปกรณ์ อยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

- การประเมิน 
 

- แบบประเมินประสิทธิภาพ 
 

๓. ผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับดี ขึ้นไป - ประเมินผล - แบบประเมินกิจกรรม 
๔. ความพึงพอใจของครทูี่มีต่อการดำเนินกิจกรรม - การสอบถาม

ความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โรงเรียนมีวัสด ุอุปกรณ ์เพียงพอกับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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โครงการ           พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษาอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน 
แผนงาน            งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ                      นางจรวยพร  แสนสุข, น.ส.ทิฆมัพร พุทธธนศิริ  
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม  2565 –  31 มีนาคม  2566 
 

1.    หลักการและเหตผุล 

 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 
กับการเข้าสู่วิชาชีพชั้นสูง ภารกิจของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ 
ได้แก่ หลักการบริหารที่ดี วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วองค์ประกอบด้วย
บุคลากรมีความสำคัญยิ่ง เพราะถ้าบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพสูงและทำงานอย่างมีความสุขแล้ว บุคลากร
นั่นเอง ที่จะเป็นผู้นำองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าต้องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูลประชาบาลให้มีความรู้  ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.   วัตถุประสงค ์

 2.1   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2.2   เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุผล 
 2.3   เพื่อเสริมสรา้งกำลังใจ ความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.4   เพื่อปลูกฝังความรกัความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.5   เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.   เป้าหมาย 

         3.1   เชิงปริมาณ 
  3.1.1   ร้อยละ 100  ของบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
  3.1.2  รอ้ยละ 100 ของบุคลากรไดร้ับการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
          3.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

4.   วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

ประชุมเสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การดำเนินการ 
- การอบรม/สัมมนา 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางจรวยพร  แสนสุข 
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ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 

4 
5 

 

- ศึกษาดูงาน 
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพคร ู
- มุทิตาคารวะแด่ครูเกษียณ 

นิเทศติดตามผล 
สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
มีนาคม 66 

 
 
นางจรวยพร  แสนสุข 
นางจรวยพร  แสนสุข 

 
5. งบประมาณ   งบประมาณ   74,760 บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 

2 
3 

เอกสารการรายงานผลการ
อบรม/สัมมนา 
ค่าพาหนะในการศึกษาดงูาน 
ค่าวัสดอุุปกรณ์งานเกษียณ 

- 
 
 

 
 
50,000 

24,760 
 
 
4,760 

 
 

 24,760 
 
50,000 
4,760 

 รวม  50,000 24,760   74,760 

6.  การตดิตามประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 1.ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
2. ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีวินัยมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1 ประเมินโครงการ 
2.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 
 

1.แบบประเมินโครงการ 
2..แบบประเมินความ 
   พึงพอใจ 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับองค์ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับ
วิธีการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          7.2  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจและมีเจตคตทิี่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึน้ 
          7.3  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชพี มจีิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีวินัย 
 รักความเป็นธรรม มีคุณธรรมประจำใจ ใฝ่ศกึษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรงและแมบ่้าน  
แผนงาน            บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจำลอง ตะกรดุแก้ว, นางจรวยพร แสนสุข 

และน.ส.ทิฆัมพร พทุธธนศิริ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ         17 พฤษภาคม 256๕ – 31 มีนาคม 256๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนพิบูลประชาบาลเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีพื้นที่ในการบริหารการจัดการคอ่นข้างมาก 

มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ และพนักงานจ้างไม่เพียงพอในการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นหลัก  ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องจ้างเหมา
บริการในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อมาช่วยดูแลทำความสะอาด จัดการสภาพแวดล้อมและดูแล
ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อดำเนินการจ้างเหมาในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน ให้มาปฏิบัติงานในภาระกจิงาน

ช่วยดูแลทำความสะอาด จัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนมีความพร้อมใน
การให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
      3.  เป้าหมาย 

3.1   เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ และมีความปลอดภัยในโรงเรียน 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา(P) 
 
2.ประชุมคณะทำงานเพือ่ชี้แจงโครงการและ

มอบหมายภาระงาน 
3.ดำเนินงานตามโครงการ(D) 
4.ประเมินผลการทำงาน 1 ครั้ง/ภาคเรียน(C) 
5.สรุปผลและประเมินผล(A) 
  5.1 ทำรายงานคุณภาพภายในประจำปี 
  5.2 ประเมินโครงการประจำปี 

พ.ค.6๕ 
 

พ.ค.6๕ 
 

ตลอดป ี
ภาคเรียนที่ 1-2 

 
มี.ค.6๖ 
มี.ค.6๖ 

 

ครูจำลอง ครจูรวยพร     
ครูทิฆัมพร 

ผอ. 
 

ครูจำลอง ครจูรวยพร  
ครูทิฆัมพร 

ครูจำลอง ครจูรวยพร  
ครูทิฆัมพร 

 
5.งบประมาณ    

- ตำแหน่งนักการภารโรง เงินอุดหนุนรายหัว  เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท  รวม ๑08,๐๐๐  บาท 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     โรงเรียนมีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยในโรงเรียน 
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โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงาน                               บริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.รุ่งทิพย์ ยวงลำใย, น.ส.จุรีวรรณ จันทีนอก, น.ส.เกษกนก สุขเกษม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง    
ระยะเวลาดำเนินการ    1๗ พฤษภาคม 256๕ –  31 มีนาคม 256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะต้องเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง โรงเรียนพิบูลประชาบาล มุ่งเน้นพัฒนาจัด
กระบวนการ ในการดำเนินงานเพื่อให้การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคณุธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์นี้ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และค่านิยมไทย 12 ประการ  
 2.2  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ 
 2.3  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ 
 2.4  เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดี  
ของสังคม 
          2.5  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 4 ด้าน ได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีพระคุณ การเป็นนักเรียนที่ดี  
และการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ  ซึ่งเน้นผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี  
แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เช่นไม่แสดงการดูหมิ่นหรือรังเกียจผู้อื่น เห็นประโยชน์ของการ
มีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมในท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต 
 4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
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เห็นผลประโยชน์และกระทบของสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
บำรุงรักษาสาธารณะสมบัติด้วยความเต็มใจ 
           5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักถึงความเป็นชนชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรัก
และหวงแหนชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย
ความตั้งใจ   
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม  
2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม 
3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการกตัญญู รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเยี่ยม 

 
4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4.1สนองวัตถุประสงค์ ข้อ 2.1  งบประมาณ  
5,๐๐๐  บาท  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

 
1 กำหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมที่สอดคล้องกบัคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ 8 ประการ 

พ.ค. 6๕ ครูประจำชั้น 
 

2 จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมบันทึกการ
สังเกต บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พ.ค. 6๕ ครูประจำชั้น 
 

3 ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน มิ.ย.6๕ - มี.ค.6๖ ครูประจำชั้น/ประจำวิชา 
 4.2สนองวัตถุประสงค์ ข้อ 2.2   

4 กำหนดพฤติกรรม 5 ด้านที่แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

พ.ค. 65 ครูประจำชั้น 

5 จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมวันเฉลิมฯพระราชินีสุทธิดา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่/ต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ รัชกาลที่ ๑๐ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมวันแม่ พระพันปีหลวง 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม 
- กิจกรรมวันคริสต์มาสและข้ึนปีใหม่ 
- กิจกรรมงานวันเด็ก 
- กิจกรรมวันชื่นชมยินดีอนุบาล3 ,ป.6 

 
พ.ค.6๕ 
มิ.ย.6๕ 
มิ.ย.6๕ 
มิ.ย.๖๕ 
ก.ค.65 
ก.ค. 6๕ 
ก.ค. 6๕ 
ส.ค. 6๕ 
พ.ย. 6๕ 
ธ.ค. 6๕ 
ธ.ค. 6๕ 
ม.ค. 6๖ 
มี.ค. 6๖ 

 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ   

 

     คณะครู 
สุรชัย, ประกายสิทธ์, พรพจน์ 
ประภาภรณ์, รัตนาภรณ์(ทิพย์),นลิน 
รุ่งทิพย์, รัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม 
จุรีวรรณ, สุรชัย,พิชญ์ชญาภา 
ภูมิพัฒน์, โศภิตา,มาลินี,วุฒินันท์ 
รุ่งทิวา, พรสวรรค์ ,วาสนา 
จุฬาลักษณ์, บุษบากร, ประกายสิทธิ์ 
จำลอง, ทิฆัมพร,จริยา 
เกษกนก, ฐิติรัตน์, อมรา  
ภูมิพัฒน์, อาลัย, รัชญา,นันทิน ี
สุชาดา, พรสวรรค์,พิไลลักษณ์ 
จรวยพร, รตันาภรณ์(สัน),ณัฐวิภา 
ศศิธร, ณัฐทิมา,พรทิพย์ 



56 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน มิ.ย.6๕ - มี.ค.6๖ ครูประจำชั้น 
 4.3 สนองวัตถุประสงค์ ข้อ 2.3   

7 จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรม บันทึกการ
สังเกต 

พ.ค. 6๕ ครูประจำชั้น 

8 ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน มี.ค.6๕ ครูประจำชั้น 
 4.4 สนองวัตถุประสงค์ ข้อ 2.4   

10 บูรณาการกิจกรรมกับโครงการนักเรียนดี
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมเดียวกัน 

พ.ค.6๕ - มี.ค.6๖ ครูประจำชั้น 
 

11 บันทึกพฤติกรรม พ.ค.6๕ - มี.ค.6๖ ครูประจำชั้น 
 4.5 สนองวัตถุประสงค์ ข้อ 2.5   

1๒ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ 

พ.ค.6๕ - มี.ค.6๖ ครูเวรประจำวัน 

1๓ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

พ.ค.6๕ - มี.ค.6๖  ครูทุกท่าน 

รวม 5,๐๐๐    
5. งบประมาณ    

งบประมาณ 5,๐๐๐  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
13 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
กิจกรรมวันเฉลิมฯพระราชินีสุทธิดา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู่/ต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
กิจกรรมวันเฉลิมฯ รัชกาลที่ ๑๐ 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันแม่ พระพันปีหลวง 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวา 
กิจกรรมวันคริสต์มาสและข้ึนปีใหม่ 
กิจกรรมงานวันเด็ก 
กิจกรรมวันชื่นชมยินด ี

 

  

 งบประมาณ 
ขอถัวจ่ายทุก

รายการ 

5,๐๐๐ บาท 
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๖. การติดตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Output) 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญูกตเวที 
ต่อบุพการีและผู้มีพระคณุ 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง
เพื่อการอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของสังคม 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ปฏิบัติ
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ดว้ยความตั้งใจ 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

ตรวจสอบ สรุปรายงาน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมอันพึงประสงค์ 

สอบถามความ 
 พึงพอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.1  ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบ 8 ประการ ได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 ๗.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 4 ด้าน ได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื ่น การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีพระคุณ การเป็นนักเรียนที่ดี  
และการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 ๗.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถ
แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี  แสดงมารยาทที่
เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เช่นไม่แสดงการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมี
วัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถแนะนำโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
          ๗.4  ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
เห็นผลประโยชน์และกระทบของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
บำรุงรักษาสาธารณะสมบัติด้วยความเต็มใจ            
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         ๗.5  ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักถึงความเป็นชนชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรัก
และหวงแหนชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ด้วยความตั้งใจ   
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ชื่อโครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ ,นายสรุชัย  สขุประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม  2565 –  31 มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจาก 
จะดำเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับนักเรียน ก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏ
เช่นกัน  เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว 
ที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนจึงมี
ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบ 
มีความชัดเจน จึงมีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งมี
วิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำเร็จของงานย่อม
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2545  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  
จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และมาตรา 24(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  
และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ  คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนื ่อง   
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั ้งนี ้ ผู ้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้  
ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และติดตามนักเรียน
อย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนที่เพื่อนำไปสู่การติดตาม
แก้ไขและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน 
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2.  วัตถุประสงค ์
      2.1 เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
      2.2 เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มกีารทำงานรว่มกันโดยผา่น
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
3.   เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
          3.1.2 คร ูนักเรยีน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
3.2.2 สัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน  ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี  และอบอุ่น 

4.  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท ขอถัวจา่ยทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

กิจกรรมการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลกูเสือ ชุมนุม) 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

-      

 รวม       

5.วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
5 

ประชุมเสนอโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นดำเนินงานตามโครงการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- การคดักรองนักเรียน 
- เย่ียมบ้านนักเรียน 
- ทุนการศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- แนะแนว 
 นิเทศติดตามผล 
สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 
พ.ค. 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.6๖ 
มี.ค. 6๖ 

-ผู้บริหาร 
-คณะคร ู
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6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
- นักเรียนทุกคนในโรงเรยีนพิบูลประชาบาลตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถงึและตรงตามสภาพปัญหา 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

1.แบบบันทึกการสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ร้อยละ100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 7.2 สัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน  ผู้ปกครองร้อยละ 90 เป็นไปด้วยดี  และอบอุ่น 
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โครงการ                      พัฒนาต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน     บริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        น.ส.ณัฐวิภา หลั่งแพ, น.ส.นันทินี ชุ่มชื่น, นางพิไลลักษณ์ เหมราช               
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ        ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

  

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ที่มีคนนับถือมากที่สุด การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องได้รับการฝึก และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงได้    
จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมะสม 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
           ๒. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ 
  ๓. เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยนิยมไทย            

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มคีวามรู้เกี่ยวกับบพุทธศาสนา 

 ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มคีวามภูมิใจในค่านิยมความเป็นไทย 

 เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักได้อย่างถูกต้อง 

๔. วิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

 
กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 

ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ขั้นเตรียมการ (P) 
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม/ 
วางแผนเสนอโครงการเตรียม
วัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

       พฤษภาคม      -             - 

 

 

๒ ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่
มอบหมายงานดำเนินตามกิจกรรม 
จัดการเรียนรู ้
 

      มิถุนายน -      
      กุมภาพันธ ์

     5,๐๐๐ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นนิเทศติดตามผลงาน (C) 

ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนิน
กิจกรรมให้ดำเนินตามแผนด้วย
ความเรียบร้อย 

      มิถุนายน -      
      กุมภาพันธ ์

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
๔ ขั้นประเมินผล (A) 

ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมรวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทำแฟ้มสรุป
โครงการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รวม 5,๐๐๐  
 
๕. งบประมาณ   

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ5,๐๐๐ บาท 

 กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ น้ำมัน 

๑. จัดกิจกรรมสวดมนต์
ประจำสัปดาห ์

๒. วันอาสาฬหบูชา 
๓. วันแห่เทียนเข้าพรรษา 
๔. วันมาฆบูชา 

 

 5,๐๐๐ 
(ถัวจ่าย) 

    ตลอด 
ปีการศึกษา 

 

  5,๐๐๐   .   

 ๖. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 

๑.   นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับพุทธศาสนา 
๒.   นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคำสอน 
      และกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
      ได้ถูกต้อง 
๓.   นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย   

นิยมไทย            

สังเกต, สัมภาษณ์, 
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต,  แบบสัมภาษณ,์ 
แบบบันทึก 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา  มีคุณธรรม และดำเนินชีวิตอยา่งพอเพียง  
ตามแนวทางโรงเรียนวิถพีุทธ  ๒๙  ประการ 
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โครงการ      โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สถานที่และตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
แผนงาน                       บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นายสรุชัย  สุขประเสริฐ, นายวุฒินันท์  นาฎสกุล, นายประกายสิทธิ ์ศรีทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ       17 พฤษภาคม 2565  -  31 มีนาคม  2566 
............................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากโรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมง 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งข้ึน และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทาง
ที่พึงประสงค์อีกด้วย โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงต้องปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณอาคาร
สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ที่มัน่คง  แข็งแรง และปลอดภัย 
 3.2 เพื่อซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ภายในอาคารที่ชำรดุเสียหาย 
 3.3 เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นระเบียบ 
 3.4 เพื่อสรา้งความรกัและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน 
 3.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ด ี 

3. เป้าหมาย 

4.1 บริเวณอาคารเรียนไม่ชำรดุเสียหาย มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
4.2 มีการจดัการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที่ ให้ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  

4. วิธีและข้ันตอนการปฎิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 65 สุรชัย 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน 16 – 31 พ.ค. 65 ผู้อำนวยการ 
3 ดำเนินงานตามโครงการ   
   3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 
สุรชัยและคณะ 

   3.2 ดำเนินงานปรับปรุงตามข้ันตอน 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

สุรชัยและคณะ 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 66 สุรชัย 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 66 สุรชัย 

 
 
 



66 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด - - - - งบประมาณ 
200,000 

บาท   
2 ซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรดุเช่นก๊อก

น้ำ กลอน ตะขอหน้าต่างฯลฯ 
- - - - 

3 ปลูกไม้ประดับ - - - - 
๔ อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ตุ๊กตา

ปูนปั้นฯลฯ   
- - - - 

๕ สวนหย่อม - - - - 
6 อื่นๆตามความเหมาะสม - - - - 

รวม 200,000 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
      โรงเรียนมีสภาพอาคารเรียนที่แข็งแรง  มั่นคง  
ปลอดภัย ไม่มีการชำรุดเสียหาย 
  

1. สอบถาม สัมภาษณ ์  
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

7.  ผลการที่คาดวา่จะได้รับ 

7.1 บริเวณอาคารเรียน  ห้องเรียนมั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการ
สอน 

7.2 มีการจดัการ ดูแลรกัษาอาคารสถนที่ ให้ปลอดภัย ร่มรื่นสวยงาม  
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ชื่อโครงการ                     ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน                        บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          น.ส.จุรีวรรณ  จันทีนอก, นายพรพจน์ ภูผายาง 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ      17 พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุขของชาติ มีการแข่งขันในหลายด้าน ๆ กันอย่างเสรี การมีผู้นำของชาติที่เป็นตัวอย่างที่ดี  
ต่อเด็กและเยาวชน จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเลือกแบบและยึดถือเป็นแบบอย่าง การรู้จักเสียสละ 
ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการให้อภัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งเหล่า นี้จะบ่งบอกถึงความ
เป็นประชาธิปไตยในตัวเด็ก การรู้จักการรอคอย การให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสังคมประชาธิปไตย จักตอ้ง
เริ่มที่ตัวเด็กนักเรียน ก็จะทำให้สังคมประเทศชาติของเรามีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โรงเรียนพิบูลประชาบาล 
เห็นความสำคัญของงานประชาธิปไตยในโรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามทีด่ี 
2.2 เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักความรกั ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียน

กับโรงเรียน 
2.2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเป็นผู้มีเหตุผล 
2.3  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

3.   เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      1 นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง 
      2. นักเรียนร้อยละ 80 รูจ้ักการเสียสละ และมีความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ    

        3.2เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
      2. นักเรียนมีหลักประชาธิปไตย 
      3. นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

4. งบประมาณ 
งบประมาณ   5,000  บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ   

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 
 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 

- -  ๕,000    

 รวม      ๕,000 
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5.วิธีและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 

    2 
3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ประชุมเสนอโครงการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
    1. ประชุมคณะคร ู
    2. ประชุมนักเรียนชัน้ ป .1-ป.6 
    3. รับสมัครประธานนักเรียน 
    4. เลือกตั้งประธานนกัเรียน 
    5. ดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 
    6. ดูแลกิจกรรมการทำเวรเขต 
ประเมินผลการดำเนินการ สรุป และรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
มิถุนายน 
มิถุนายน 
มิถุนายน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มีนาคม 66 

          - นางสาวจุรวีรรณ 
           - ผู้บริหาร 
           - คณะคร ู
           - นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1. นักเรียนรอ้ยละ 80 มีวินัยในตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการเสียสละและมีความ
รัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1 สังเกต 
2.สัมภาษณ ์
 

1.แบบประเมิน 
2.รายงานโครงการ 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
             2. นักเรียนมปีระชาธิปไตยในการใช้ชวีิตประจำวันทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน 
             3. นักเรียนมรีะเบียบวินัยดีขึ้น 
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โครงการ    สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
แผนงาน                               งานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.โศภิตา ทัดบุบผา , นางจรวยพร  แสนสุข ,น.ส.บุษบากร สายระวงค ์
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม  256๕ – 31  มีนาคม  256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียน
ตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  
เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว 
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มี
โอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้อง
ติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่
ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 

โรงเรียนพิบูลประชาบาล  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่ างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น 
เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสรา้งความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
๒.3 เพื่อรว่มมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.4 เพื่อให้ผู้ปกครองไดม้ีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน

อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูทีป่รึกษาประจำชั้นและผูป้กครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความรว่มมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
 2.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาบาลทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

1. เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน เม.ย. 256๕ 

๔,๕๐๐ นางสาวโศภติา  ทดับุบผา 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ เม.ย 256๕ 
3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

1.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
 

พ.ค. 256๕ 
4 2.สรุปรายงานการประเมิน

โครงการ  
มี.ค. 256๖ ๕๐๐ นางสาวโศภติา  ทดับุบผา 

รวม ๕,๐๐๐ นางสาวโศภติา  ทดับุบผา 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม  
 

1 
2 
 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
สรุป ประเมินผลตามโครงการ 

 4,500 
๕๐๐ 

  4,500 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 6. การตดิตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง องคก์ร 
หน่วยงานในการจัดการศึกษา 

-การเข้าร่วมประชุมของ
ผู้ปกครอง 

-แบบประเมินการประชมุ
ผู้ปกครอง 

2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มใน 
    การจดัการศึกษา 

-สังเกตจากการเข้าร่วมประชุม 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-บัญชีลงเวลาเข้าร่วมประชุม 

3. ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
    มีระเบียบวินัย คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

-สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 6.1  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน 
 6.2  เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครองนักเรียน และการ
พัฒนาโรงเรียน 
 6.3   โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
           6.4  ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของนักเรียน 
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ชื่อโครงการ        ร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส มีอนามัยสมบูรณ์ 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.พรสวรรค์ พรหมมาศ, น.ส.นลิน หรัญรักษ์ ,น.ส.อมรา แก้วทราย  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  17 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ผสม 
ผสานความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยจัดให้
สอดคล้องกับสนใจและความถนัดของผู้เรียน ทั้งนี ้ความมีสุนทรียะทางดนตรี ศิลปะ จะเป็นองค์ความรู้  
อีกแขนงหนึ่งที ่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความดี ความงาม และความสุข นักเรียนบางคนมีอัจฉริยภาพในการ 
ที่แสดงออกด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ หรือสนใจที ่จะพัฒนาตนเองเพราะมีความสนใจส่วนตัว ดังนั้น  
โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ตลอดจนกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ผู ้เร ียนมีความอ่อนโยน เข้าถึงสุนทรียะและมีความสุข อีกทั ้งผู ้เร ียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และรู้จักการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู ้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีน้ำหนัก ส่วนสูง  
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
ความรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
 2.3  เพื่อให้ผู ้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีและให้เกียรติผู ้อื ่น  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.4  เพื ่อให้ผู ้ เร ียนสร้างผลงานจากการเข้าร ่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา  
และนันทนาการตามจินตนาการ 
          2.5  เพื่อให้ครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน ด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงาน 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  2.๖  ผู ้ เร ียนได้ร ่วมกิจกรรมตามสนใจและความถนัดอย่างมีความสุขและได้ร ับการพัฒนา
ความสามารถของตนเองด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงานทางด้านดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป์  และกีฬา 
 2.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีสุขภาวะที่ดีตามเกณฑ์ 
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 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง รู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ และป้องกันตนเอง 
จากอันตรายต่อตนเอง นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

ขั้นเตรียมการ(P) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ งบประมาณ 

พฤษภาคม - ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

2 

ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่มอบหมายงาน 
ดำเนินตามกิจกรรม จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. กิจกรรมทดสอบสมรรถทางกาย 
๒. กิจกรรมการออกกำลงักาย 
๓. กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 
๔. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะดา้น
ดนตรี/นาฏศิลป ์
๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะดา้น
ศิลปะ 
๖. กิจกรรมกีฬา 
๗. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

มิถุนายน - 
กุมภาพันธ ์

5,000 ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 
 

3 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานกิจกรรมให้
ดำเนินตามแผนด้วยความเรียบร้อย 

มิถุนายน - 
กุมภาพันธ ์

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

๔ 

ขั้นประเมินผล (A) 
ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
รวบรวมเอกสารตามกจิกรรม และจดัทำแฟ้ม
สรุปโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 
๔. ระดับความพึงพอใจของครูนักเรียน 
ผู้ปกครองต่อการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รวม 5,000  
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5. งบประมาณ    

งบประมาณ 5,000  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 

2 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 

  
 

4,000 

1,000 1,000 
 

4,000 

1,000 
 

4,000 

1,000 
 

4,000 

 
 6. การตดิตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  สุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพเหมาะสมตามวยั และตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ตรวจสุขภาพ /
สมรรถภาพ 

- บัตรบันทึกสุขภาพ 

2. น้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ ์ - การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบบันทึกข้อมูล 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมสง่เสริมสุขภาพ ดนตร ีนาฏศิลป์ - การสังเกต - แบบสังเกต 
๔. ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการดำเนินกิจกรรม - การสอบถาม

ความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1  ครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน ด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะและจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

7.๒  ผู ้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

7.๓  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  และรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด   

7.๔  ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมตามสนใจและความถนัด  อย่างมีความสุข  และได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้ก้าวหน้าตลอดจนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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ชื่อโครงการ   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ, นางพิไลลักษณ์ เหมราช, น.ส.บุษบากร สายระวงค์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.หลักการและเหตุผล 

        ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุข 
        ในการนี้โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน 
ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
๓.๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓.๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะ ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๓.๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๓.๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๓.๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา          

นันทนาการ 
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เชิงคุณภาพ 
           ๑.ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ ที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

๒.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื ่น  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๓.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
๔. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

๕. งบประมาณที่ใช้ 

 งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการจัดหาและอนุมัติโครงการ พฤษภาคม 

 
ผอ. คณะคร ู

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม ผอ. คณะคร ู
๓ ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม ผอ. คณะคร ู
๔ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
จากวิทยากรภายภายนอก 

มิถุนายน-กุมภาพันธ ์

งบประมาณ  
๕,๐๐๐  บาท   
ขอถัวจ่ายทุก

รายการ   
 

คณะคร ู

- กิจกรรมลูกเสือ/ ยุวกาชาด มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
- กิจกรรมกีฬาฯลฯต้าน  ยาเสพตดิ มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
- กิจกรรมส่งคร ูนักเรียนแกนนำอบรม
เพื่อรับผิดชอบด้านยาเสพติด 

มิถุนายน-กุมภาพันธ ์

- กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
- กิจกรรมส่งเสริม  การแสดงออกของ
นักเรียน 

มิถุนายน-กุมภาพันธ ์

- กิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาที มิถุนายน-กุมภาพันธ ์

- กิจกรรมสารวัตร นักเรยีน มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
- กิจกรรมแนะแนว มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
- กิจกรรมสภานักเรียน มิถุนายน-กุมภาพันธ ์
-กิจกรรมระบบดูแล มิถุนายน-กุมภาพันธ ์

๕ -ติดตามประเมินผลโครงการและ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

มิถุนายน-กุมภาพันธ ์  
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รวม ๕,๐๐๐  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับยาเสพติด จากวิทยากรภายนอก
กิจกรรมลูกเสือ/ ยุวกาชาด 
กิจกรรมกีฬาฯลฯต้าน  ยาเสพติด 
กิจกรรมส่งครู นักเรียนแกนนำอบรมเพื่อ
รับผิดชอบด้านยาเสพติด 
กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมส่งเสริม  การแสดงออกของ
นักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาท ี
กิจกรรมสารวัตร นักเรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมระบบดูแล 

 

  

 งบประมาณ 
ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ 

๕,๐๐๐ 
บาท 

๖. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

-  แบบตรวจเอกสาร 
- แบบสัมภาษณ์ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-  ก า รต ร วจและ
แบบรายงาน 

- เอกสารหรือแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๓. ร้อยละของผู้เรียน สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรนุแรง โรค ภัย อุบติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

-ผลงานนักเรียน 
-การสังเกต 

-แบบสังเกต 

๔. ร้อยละของผู ้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

-การสังเกต -แบบสังเกต 

๕.ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อผู้อืน่ -การสังเกต -แบบสังเกต 

๖. ร้อยละของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วม 

-ผลงานนักเรียน 
 

-การตรวจชิ้นงาน 

 



81 
 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด 
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โครงการ   โรงเรียนสุจรติ 
แผนงาน            การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันทินี  ชุ่มชื่น  , นางสาวณัฐวิภา  หลั่งแพ, นางอาลัย ศรีคำ 
ลักษณะโครงการ                   โครงการตอ่เน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ           ๑๖ พฤษภาคม  2565 – ๓๑ มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วน
หนึ ่งในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ๑) ทักษะกระบวนการคิด  
๒) มีวินัย ๓) ซื่อสัตย์สุจริต ๔) อยู่อย่างพอเพียงและ ๕) จิตสาธารณะ 
 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็น
ข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง 
และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล   สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  ๑  
ได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการ
ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรยีนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะ
ได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจรติ” ใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็น
แกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  และ พัฒนาชีวิตให้
มั่นคง 

 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 
 เชิงคุณภาพ 

 ๑.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
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 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่ง
พัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 

 
4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(P) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุม/ วางแผนเสนอโครงการ 
เตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์/ 
งบประมาณ 
 

พฤษภาคม -กุมภาพันธ ์ 5,000 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

2 ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่มอบ 
หมายงาน 
ดำเนินตามกิจกรรม จดักิจกรรม
การเรียนการสอน และเขียนแผนที่
เน้นกระบวนการคิด ตดัสินใจ   
 

พฤษภาคม -กุมภาพันธ ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  
ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนิน 
 

พฤษภาคม -กุมภาพันธ ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

4 กิจกรรมตามแผน 
ขั้นประเมินผล/ ติดตาม (A) 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทำแฟ้มสรุป
โครงการ 
รายงานผลการดำเนินงาน/ 
รายงานประจำปี 

มีนาคม - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 
 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ 5,000  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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 6. การตดิตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ ์
         ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
“ ป้องกันการทุจริต”  
        ๒. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ชำนาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
สำรวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสำรวจ 
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่
ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน                               บริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทพิย์ สดุชาติ, นางสาวสุชาดา  จงกลณ ี
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑7 พฤษภาคม  256๕ -  ๓๑ มีนาคม  256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไป
กำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้าง
ระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยาย
ผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป 
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพื่อเป็น
การกระตุ ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
ให้กับนักเรียน 
 2.2  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี 
  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาบาล ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงคร ู
และบุคลากรทุกคน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๒. นักเรียนในโรงเรียนพบิูลประชาบาล ร้อยละ 80 สามารถคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันได ้
อย่างถูกวิธี   
 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณ
ขยะ การคดัแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการกำจดัขยะอย่างถูกวิธี 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

ขั้นเตรียมการ (P) 
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม/
วางแผนเสนอโครงการเตรียมวัสดุ/
อุปกรณ์/งบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา - 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการและ 
คณะกรรมการดำเนินการ 

๒ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
ประชุมคณะกรรมการเพือ่
มอบหมายงาน 
ดำเนินตามกิจกรรม จดักิจกรรม
การเรียนรู ้
๑. กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน  
๒. กิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
๓. กิจกรรมคัดแยกขยะ 
๔. กิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะใน
โรงเรียนและชุมชน 
๕. กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
๖. การประกวดวาดภาพ ประกวด
แต่งคำขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๗. กิจกรรม Big Cleaning Day 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 
ผู้รับผิดชอบโครงการและ 
คณะกรรมการดำเนินการ 

๓ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน 
กิจกรรมให้ดำเนินตามแผนด้วย
ความเรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา - 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการและ 
คณะกรรมการดำเนินการ 

๔ 

ขั้นประเมินผล (A) 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
รวบรวมเอกสารตามกจิกรรมและ
จัดทำแฟ้มสรุปโครงการรายงานผล
การดำเนินงาน 

มีนาคม - ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รวม 5,๐๐๐ บาท  
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5. งบประมาณ    

งบประมาณ ๓,๐๐๐  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 
2 
 

3 
 4 

 
5 
 

๖ 
 
 

๗ 

กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน  
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียน
และชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมตา่ง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
การประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งคำ
ขวัญเกี่ยวกับการรณรงคร์ักษ์
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม Big Cleaning Day 

     
 
 
 
ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ   

 
 
 
 
5,000 บาท 

 
 ๖. การตดิตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. สังเกตพฤตกิรรมของนักเรียน - การสังเกต -แบบสังเกต 
2. สังเกตพฤตกิรรมของบุคลากรในโรงเรียน - การสังเกต -แบบสังเกต 

 
 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 7.2 โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 7.3 นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ 
 7.4 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

 



89 
 

 



90 
 

โครงการ    อาหารกลางวัน (ถ่ายโอนจาก เทศบาลบางปู) 
แผนงาน                               บริหารทั่วไป                
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.โศภิตา ทัดบุบผา,น.ส.ทิฆัมพร พุทธธนศิริ, 
       น.ส.จุฬาลักษณ ์บัวหุ่ง    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑๖ พฤษภาคม 256๕ – ๓๑ มีนาคม  256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 อาหารเป็นสิ ่งจำเป็นต่อชีวิต เป็นแหล่งของพลังงานและสารอาหารที ่ร่างกายต้องการ เพื่อการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ รวมทั้งการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดและบริการ
แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่ขาดแคลน และผู้ปกครองมีภาระไม่สามารถ
จัดเตรียมอาหารให้นักเรียนได้ เป็นผลให้โรงเรียนต้องรับภาระหนักเสมอมา ถึงแม้รัฐบาลจะมีงบประมาณถ่าย
โอนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตระหนักดีว่า การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีอาหารรับประทานทุกวัน  
2.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน 
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ และช่วยเหลอืนักเรียนที่ขาดแคลน 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการดำเนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนพิบูลประชาบาลได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามโภชนาการ 
และมีสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคนทุกวัน 
2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หน้าตาเบิกบาน  มีน้ำหนักตามมาตรฐาน 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข สนุกสนานอย่างเต็มความสามารถ      
จนเกิดการเรียนรู้ 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมชี้แจง/ ทำหนังสอืแจ้ง / แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและร่วมดำเนินงาน 

พ.ค.๒๕๖๕   
ผอ.รร. 

2 ดำเนินการตามกจิกรรม    
 -   จัดซื้อ  และ ทำอาหารกลางวัน พ.ค.6๕ – มี.ค. 6๖ ตามงบเทศบาล คณะกรรมการ 
 -   ดูแลสุขาภิบาลอาหาร และสภาพแวดล้อม พ.ค.6๕ – มี.ค. 6๖  คณะกรรมการ 

๔. ติดตามประเมินผล / รายงานผล มี.ค. ๒๕6๖ ๑,๐๐๐ นางสาวโศภติา 
รวม   

5. งบประมาณ    
งบประมาณ ตามจำนวนนักเรียน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
2 

กิจกรรมการให้บริการ และจัดเก็บข้อมูล 
การจดัทำอาหาร(งบถ่ายโอน) 

 ๑,๐๐๐ 
ตามงบ
เทศบาล 

  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 7. การตดิตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม สังเกตติดตาม แบบสังเกต / แบบประเมิน 

2. นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน ทกุคน ตรวจสอบ ภาพถ่าย  

3. ชุมชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ภาพถ่าย 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 6.1  โรงเรียนสามารถจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายทุกคนทุกวัน 
 6.2  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
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ชื่อโครงการ          จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล 
แผนงาน            บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายวุฒินันท์  นาฎสกุล, นางรัตนาภรณ์ สนัตะวาลิ้ม  

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ         17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   เครื่องดนตรีเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกทักษะทางดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ พัฒนาฝีมือ 
ให้ก้าวหน้า ในโรงเรียนยังไม่มีเครื่องดนตรี หรือมี แต่เกิดความชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อและปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ ตลอดจนนำไปใช้ในการแสดงผลงานของผู้เรียนในสถาบัน การศึกษา
และสาธารณะชน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้มีเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพด ี

    2.2 เพื่อให้มีสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนการสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรสีากล ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนร้อยละ ๘0 ที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอนและการฝกึซ้อม 
4. วิธกีารดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1.เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ประชุมคณะทำงานเพือ่ชี้แจงโครงการและ

มอบหมายภาระงาน 
3.ดำเนินงานตามโครงการ (D) 
   3.1 กจิกรรมซ่อมบำรงุเครื่องดนตรตี่างๆ 
   3.2 กจิกรรมเริ่มรูจ้ัก รักดนตร ี
   3.3 กจิกรรมสอนเสรมิดนตรีไทย 
4.นิเทศติดตามผล 1 ครัง้/ภาคเรียน (C) 
5.สรุปผลและประเมินผล (A) 
  5.1 ทำรายงานคุณภาพภายในประจำปี 
  5.2 ประเมินโครงการประจำปี 

 
พ.ค. 6๕ 
พ.ค. 65 

 
 

ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
มี.ค. 66 

 
หัวหน้าโครงการ 
ผอ. 
 
 
ผอ. ครดูนตร ี
ผอ. ครดูนตร ี
ผอ. ครดูนตร ี
ผอ. 
หัวหน้าโครงการ 
หัวหน้าโครงการ 
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5. การวดัและประเมินผล 

ตัวชี้วดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
5.1 ครูได้รับคำแนะนำในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
5.2 ครอูอกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

- สังเกตการสอน/การนิเทศ
ห้องเรียน/การนิเทศตนเอง
ของครู 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

- แบบประเมินการนิเทศ
ห้องเรียน 
- แบบประเมินการนิเทศ
การสอน 
- เอกสารประจำชั้น 

 

6. งบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินรายได้สถานศึกษา 
เงินสนับสนุนจาก

ท้องถิ่น 
เงินอื่นๆ 

40,000 - - - 
รวมงบประมาณที่ไดร้ับ 40,000 

 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

       7.1 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลให้นักเรียนฝึกทักษะทางดนตรีอย่างเพียงพอ 
       7.2 นักเรียนโรงเรยีนพิบูลประชาบาลได้เรยีนดนตรีไทยและดนตรีสากล     

 

 
 
 
 
 
 



95 
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โครงการ    สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน                               บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลิน หิรัญรักษ์, นายวุฒินันท์ นาฎสกุล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑7 พฤษภาคม 256๕ – ๓๑ มีนาคม 256๖ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย  
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด และมีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง สังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที ่จะก่อให้เกิดความอันตราย  
และความเสียหายแก่นักเรียนได้  
 ดังนั้น โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการ
ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 
 2.2  เพื่อฝึกซ้อมวิธีการป้องกันภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ 
 2.3  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ 
   
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาบาล  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกจิกรรม และสามารถนำไปใช้ในชวีติประจำวันได้ 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

การวางแผน (PLAN)    

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม/ 
วางแผน 
2. เสนอโครงการ 

 
พฤษภาคม - 

มีนาคม 
- 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

2 

การปฏิบัติงาน (DO) 

๑. อบรมป้องกันภัย (อัคคีภัย) 
๒. ส่งเสริมวินัยดา้นการจราจร 

ตลอดป ี

 
5,000 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

 

3 

การตรวจสอบ (CHECK) 

ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
กิจกรรมให้ดำเนินตามแผนด้วย 
ความเรียบร้อย 

มิถุนายน - 
กุมภาพันธ ์

- 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

๔ 

การประเมินผล (ACTION) 

ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทำแฟ้มสรุป
โครงการ รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รวมงบประมาณ(ถวัจ่ายทุกรายการ) 5,000  
 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ 5,๐๐๐ บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
2 

อบรมป้องกันภัย (อัคคีภัย) 
ส่งเสริมวินัยด้านจราจร 
 

1,๐๐๐ 
1,๐๐๐ 

1,๐๐๐ 
1,๐๐๐ 

5๐๐ 
500 

2,5๐๐ 
2,5๐๐ 

2,5๐๐ 
2,5๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
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๖. การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพิบูลประชาบาลร้อยละ ๘๐     
    ไดร้ับความรู้จากการทำกิจกรรมอบรมป้องกันภัย (อัคคีภัย) 

ทดสอบ/สังเกต แบบทดสอบ/
แบบสังเกต 

๒. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพิบูลประชาบาลร้อยละ ๘๐     
    ไดร้ับความรู้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมวินัยด้านจราจร 

ทดสอบ/สังเกต 
แบบทดสอบ/
แบบสังเกต 

๓. นักเรียนสามารถนำความรู ้และทักษะชีวติไปใช้ 
    ในชีวติประจำวัน ไดอ้ย่างเหมาะสม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 6.1  นักเรียนได้รับความรู ้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย และด้านวินัยจราจร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 6.2  โรงเรียนมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในรูปแบบต่างๆ  
 

 



99 

 

โครงการ    พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    น.ส.รุ่งทิวา  บูราณศรี ,น.ส.รัตนาภรณ์  ทพิย์ปัญญา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑7 พฤษภาคม 2565 –  ๓๑ มีนาคม  2566 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีวัสดุ ครุภัณฑ์
จำนวนมากที่ช่วยสนับสนุนด้านจัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ดี
และชำรุดก็มีบ้างเป็นบางส่วน  ที่ผ่านมาโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังต่อไปน้ี 

2.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่ อให้สถานศึกษามีวัสดุ  – ครุภัณฑ์  ด้านเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย   

 ด้านปริมาณ  เพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้พรอ้มใช้งานได ้
 ด้านคุณภาพ  มีวัสด ุ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี  อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

4.  วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่าย 

internetและ จัดซือ้คอมพิวเตอร ์
 
 

ปีการศึกษา 
2565 

10,๐๐๐  รุ่งทิวา 

5.   งบประมาณ  

  งบประมาณ  10,๐๐๐  บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่ง 
    10,๐๐๐  

          รวม       10,000  
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6.  การตดิตามประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 โรงเรียนมรีะบบเครือข่าย internetและ คอมพิวเตอรพ์ร้อมใช้งาน 
 7.2 ครูสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
 7.3 โรงเรียนมีการพัฒนาจนเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ปกครองและชุมชน 
  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมิน เครื่องมือ 
1. ระบบเครือข่าย internet และคอมพิวเตอรใ์ช้
งานได้ 100% 

 

สำรวจ แบบสำรวจ 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพงึพอใจในระดับดี ถึง 
    ดีมาก 

สำรวจ/ทดสอบ/สัมภาษณ์ แบบสำรวจ/แบบทดสอบ/
สัมภาษณ ์



100 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2565  
ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย  2565 
แผนงาน                               บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศธิร   สุทิพัฒนโมฬี  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม  2565–  31 มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีความสุข เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2 นักเรียนมีทักษะในการคิด แก้ปัญหา ทำกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3 นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับปฐมวัย ไดร้ับประสบการณ์เตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่าง เต็มศักยภาพ  
3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับปฐมวัยมีพฒันาการทีด่ี มีความพร้อมทั้งด้านดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และ 

สติปัญญา สุขภาพกายสขุภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดบัต่อไป 
 

4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา(P)  - ศศิธร 

2 
ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 

 - ศศิธรและคร ูอ.1-3 
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม (ต่อ) 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 

ดำเนินงานตามโครงการ(D) 
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 
- กิจกรรมน้อมนำเศษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมวันสำคัญของหนู 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
- ศศิธรและคณะคร ูอ.1-3 

4 นิเทศติดตามผล1 ครั้ง/ภาคเรียน(C) ตลอดปีการศึกษา - ศศิธร 

5 
สรุปผลและประเมินผล(A) 
- ทำรายงานคุณภาพภายในประจำปี 
- ประเมินโครงการประจำปี 

 
ตลอดปีการศึกษา - ศศิธร 

 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ  50,000 บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม - -  50,000  50,000  50,000  
 

 6. การตดิตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพดี 
3 ผลงานนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ 
4.ผลการประเมินโครงการ 

-แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-ตรวจสอบผลงานนักเรียน 
-สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 

-แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี เข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความพร้อมด้านสติปัญญา สามารถ
เรียนรู้ได้ในระดับต่อไป 
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โครงการ    ส่งเสริมการเรียนรูสู้่โลกกว้าง ปีการศกึษา 2565 
แผนงาน                               บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจริยา  บุตศร ี
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม  2565–  31 มีนาคม  2566 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เด็กปฐมวัย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ รอบตัว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรพาเด็ก  
ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน อาจเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียน ในชุมชน หรือสถานที่ที่เด็กสนใจ ทั้งนี้ต้องคำนึง  
ถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก เด็กจะได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รู้จักการแสวงหาความรู้  
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของเด็กในศตวรรษที่  21  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง   
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนพิบูลประชาบาล   
3.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับประสบการณต์รง เกิดการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความสุข
สนุกสนานในการร่วมทศันศึกษา 

 

4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติ  พฤษภาคม - จริยา 

2 
ประชุมครูที่ไดร้ับมอบหมายเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 

มิถุนายน - จริยาและคร ูอ.1-3 

3 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ 

กรกฎาคม 
- จริยาและคร ูอ.1-3 
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4. วิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม (ต่อ) 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 ดำเนินการตามแผนของกิจกรรม พฤษจิกายน - จริยาและคร ูอ.1-3 
5 ประเมินผลและสรุปกิจกรรม มีนาคม - จริยา 
 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ  15,000 บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมทัศนศึกษา  - - 25,000 25,000 
 

 6. การตดิตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณต์รง  
เกิดการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความสุข
สนุกสนานในการร่วมทศันศึกษา  

- การสังเกต 
- ตรวจสอบผลงานนักเรียน 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

- แบบสังเกต  
- ภาพถ่าย  
- แบบบันทึกการเรียนรู้  

2.นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสุขและสนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรม 

- การสัมภาษณ ์ - แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนระดับปฐมวัยไดร้ับประสบการณ์ตรง รู้จกัการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และมีความสุข  
สนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 
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โครงการ             พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
แผนงาน                              บริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐทิมา  สมัครเขตรกิจ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม  2565–  31 มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนพิบูลประชาบาล จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้เด็ก มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์สังคม สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการพัฒนา  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด 
ความตระหนักมีส่วนร่วมและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร  
หลานของตนเอง ทางโรงเรียนพิบูลประชาบาลเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้มีหลักสตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน 

3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนพิบูลประชาบาล  
3.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย  

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการศกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

3.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษาระดับปฐมวัย 
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4.วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม  - ณัฐทิมา 

2 
ประชุมครูที ่ได้รับมอบหมายเพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน 

มิถุนาคม 
- ณัฐทิมาและคร ูอ.1-3 

3 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 

มิถุนายน 
- ณัฐทิมาและคร ูอ.1-3 

4 ดำเนินการตามแผนของกิจกรรม  
ตลอดปี

การศกึษา 
- ณัฐทิมาและคร ูอ.1-3 

5 ประเมินผลและสรุปกิจกรรม มีนาคม  - ศศิธร 
 
5.งบประมาณ    

งบประมาณ 25,000  บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 ซื้ออุปกรณ์    30,000 30,000 
35,000 

2 เข้าเล่ม    5,000 5,000 
 

 6. การตดิตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำไปสู่
การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- สังเกต - แบบสังเกต  
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
- แบบสอบถาม 

 

2. ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมและเข้าใจหลักการจดั 
การศกึษาปฐมวัย 

- แบบสอบถาม 
 

3. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนรวมทุกฝา่ยตระหนักและเข้าใจการจดั 
การศกึษาปฐมวัย  

- แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทกุด้านเหมาะสมกับวัยอย่างต่อเน่ืองตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน  

7.2 ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดัการศึกษาปฐมวัย  
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โครงการ    พัฒนาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีปฐมวัย 
แผนงาน                               บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ    17 พฤษภาคม  2565–  31 มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปีจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น 
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยมี 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม สร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมวงกลม กิจกรรม  กลางแจ้ง กิจกรรม
เกมการศึกษา กิจกรรมที่จัดต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญที่กำหนดในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  
จัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นมีสาระที่ควรเรียนรู้ ให้เหมาะกับอายุวุฒิภาวะ ระดับ  พัฒนาการ ลักษณะการ
เรียนรู้ของเด็ก โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าได้  เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต 
สืบค้นทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จึงจำเป็นต้องมีสื่อ และวัสดุมาช่วยในการ พัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย  

เพ ื ่อเป ็นการส่งเสร ิมการจ ัดประสบการณ์สำหร ับเด ็กปฐมว ัย ทางโรงเร ียนพิบ ูลประชาล  
เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยจึงจัดทำโครงการนี้ขึ ้นให้เด็กปฐมวัย 
มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในชั้นต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม สติปัญญา เหมาะสมกับวัย
ตามมาตรฐาน 
 2.3 เพื่อให้ครูจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 2.4 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย 
 2.5 เพื่อเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1 เด็กปฐมวัยมีสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างเพียงพอ 
3.1.2 มีสื่อเล่นตามมุมจำนวน 4 ห้องเรียน  
3.1.3 มีวัสดุในการจัดประสบการณ์จำนวน 4 ห้อง 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมที่ดีขึ้นตามลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
3.2.2 ครูสามรถใช้สื่อและวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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4. วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม - ศศิธร  

2 
ประชุมครูที ่ได้รับมอบหมายเพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน 

มิถุนายน 
- ศศิธรและคร ูอ.1-3 

3 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 

มิถุนายน 
- ศศิธรและคร ูอ.1-3 

4 ดำเนินการตามแผนของกิจกรรม  
ตลอดปี

การศกึษา 
- ศศิธรและคร ูอ.1-3 

5 นิเทศ กำกับ ตดิตาม 
ตลอดปี

การศกึษา 
- ศศิธร 

6 ประเมินผลและสรุปกิจกรรม มีนาคม - ศศิธร 
 
5. งบประมาณ    

งบประมาณ 20,000  บาท  ขอถัวจ่ายทกุรายการ   
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดประสบการณ์    10,000 10,000 10,000 
2 จัดซื้อสื่อตามมุมประสบการณ์    20,000 20,000 20,000 
 รวมงบประมาณ  30,000 30,000 30,000 

 
 6. การตดิตามประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.โรงเรียน จดัสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก  - สังเกต - การประเมิน 

2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านรา่งกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม 
สติปัญญา เหมาะสมกับวัย 

- สังเกต - การประเมิน 

3.ครูจดัแหล่งเรียนรู้ในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา - สังเกต - การประเมิน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
7.2 ครูมีสื่อและวัสดุเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
7.3 เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย 
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ภาคผนวก 



การใหความเหน็ชอบ 

แผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2565 

 โรงเรียนพิบูลประชาบาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1                

ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่  1 /2565  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2565 ไดพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 ซ่ึงไดจัดทำข้ึนตามนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

และสถานศึกษา มีมติเห็นชอบใหนำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565  ใชเปนกรอบแนวทาง 

และเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย 

ที่กำหนดไว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 

      ลงชื่อ.............................................. 

                           (นายสมควร ชูไสว) 

         ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลประชาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 
คำสั่งโรงเรียนพิบูลประชาบาล 

ที่ 35  /2565 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2565 

........................................................................................... 
           ดวยโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลปที่  1  ถึง ชั้นชั้นประถมศึกษาปที่  6 โดยดำเนินงานตามขอบขายงาน 4 ดาน คือ 
งานวิชาการ งานบุคลากร งานการเงินและสินทรัพย และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหการบริหารงานดังกลาวมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว  โรงเรียนพิบูลประชาบาล จึงไดดำเนินการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปของโรงเรียน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา จึงแตงตั้งคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ดังน้ี 
 

๑. นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล ผูอำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 ๒. วาที่ ร.ต. กิติโรจน อำนาจ รองผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๓. นางสาวดรุณี สารทา  รองผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

๔. นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ  หัวหนางานบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 ๕. นางจรวยพร แสนสุข  หัวหนางานบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๖. นายสุรชัย สุขประเสริฐ  หัวหนางานบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 ๗. นางรัตนาภรณ สันตะวาลิ้ม หัวหนางานบริหารงานวิชาการ            กรรมการ 

8. นางสาวจริยา บุตศร ี  หัวหนาสายชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
9. นางสาวเกษกนก สุขเกษม หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  กรรมการ 
10. นางพิไลลักษณ เหมราช หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  กรรมการ 
11. นางสาวรชัญา เทียมอราม หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  กรรมการ 
12. นางสาวนลิน หิรัญรกัษ หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๔  กรรมการ 
13. นายภูมพิัฒน ตาปราบ หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๕  กรรมการ 
๑4. นางสาวรุงทพิย ยวงลำใย หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 6    กรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะทำงานที่ไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งน้ี รวมกันดำเนินการจดัทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

ประจำปการศกึษา 2565  ใหแลวเสร็จทันตามกำหนดใหจงได 

 

               ทั้งน้ี    ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

                         สั่ง  ณ  วันที่  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

                                                                                 (นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล) 
                 ผูอำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล 


