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การให้ความเห็นชอบ 

แผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

โ ร ง เ รี ย น วั ด แค  ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า ประถม ศึ ก ษาสมุ ท รป ร า ก า ร  เ ขต  ๑  
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  
และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใช้เป็นกรอบแนวทาง 
และเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 

 

                                                                 (นายมาโนชน์  ม่วงเข้ม) 
รักษาการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนวัดแค 
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ค ำน ำ 
โรงเรียนวัดแคได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน 

และขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเป้ำหมำยผลผลิตแผนงำนโครงกำรกิจกรรมและงบประมำณซึ่งได้มีกำรวิเครำะห์ 
ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘  
ของโรงเรียนและนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดโดยก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
และโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ถั่ วถึงครอบคลุมผู้ เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ 
เต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรครั้งนี้
ประกอบด้วยข้อมูล พ้ืนฐำนทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกำรบริหำรงบประมำณงบประมำณ 
และโครงกำรรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม กำรก ำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
 ขอขอบคุณคณะท ำงำน  และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ส ำ เร็จลุล่ วง เป็นประโยชน์ต่อกำรขับ เคลื่ อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพที่เท่ำเทียมกัน 
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                               พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน 

1.ประวัติความเป็นมา 

ที่ตั้ง 1 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์  ต ำบล ปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอ พระสมุทรเจดีย์  
จังหวัด สมุทรปรำกำร  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  

ประวัติ โรงเรียนวัดแคเดิมซื่อโรงเรียนประชาบาลบางปลากด (วัดแค) เปิดท าการสอน  
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2476 มีครูท าการสอน 2 คน โดยมีเรือโทโต๊ะ ลวพันธุ์ เป็นครูใหญ่ 
และมีครูฝึกสอนอีก 1 คนคือ นายสนั่น สังขตะทธิ  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดแคเป็นที่ท าการสอน 
ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จ านวน 13 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง จ านวน 1 คน ครูชาย จ านวน 3 คน ครูหญิง จ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ จ านวน 1 คน มี อาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ (หอประชุม) 1 หลัง และโครงหลังคา
อเนกประสงค์ 1 หลัง ทิศเหนือ จดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทิศใต้ จดชุมชนและโรงงานผลิตเหล็ก ทิศ
ตะวันออก จดโรงงานอื่น ๆอีกมากมายทิศตะวันตกจดบริเวณวัดแค พ้ืนที่เป็นที่ธรณีสงฆ์จ านวน 3 ไร่ 
2 งาน 9 ตารางวา โดยความยินยอมของเจ้าอาวาสให้สร้างโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2476 การคมนาคม 
การเดินทางมาโรงเรียนรถจักรยานยนต์รับจ้างเดินมาโรงเรียน สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนในพ้ืนที่มี
อาชีพรับจ้างมีหลักแหล่งไม่แน่นอน ส่วนมากเป็นผู้อพยพมาท างานและเช่าที่อาศัยอยู่ ฐานะทั่วไป
ค่อนข้างยากจนคิดเป็นร้อยละ 70 ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และผู้ใช้
แรงงาน เขตบริการ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ต าบลปากคลองบางปลากด ชื่อย่อของโรงเรียน ว.ค. 
ปัจจุบันมีนางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
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การพัฒนาโรงเรียน  
พ.ศ. 2511  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. (พิเศษ ) จ านวน 5 ห้องเรียนใช้งบประมาณ

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 80,000 บาท งบประมาณจากสภาต าบลจ านวน 70,000  
บาท  และงบบริจาคจากประชาชนจ านวน   30,000  บาทรวมทั้งสิ้น 180,000 บาท 

พ.ศ. 2515  สร้างอาคารเรียนแบบ 017  จ านวน  8  ห้องเรียนเป็นเงินจ านวน 130,000  
บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาต าบลอีกจ านวน 130,000 บาทและจากประชาชน
ร่วมกันบริจาคอีกจ านวน 80,000 บาท รวมใช้งบประมาณท้ังสิ้น 340,000  บาท 

พ.ศ. 2534  ได้มีการเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.(พิเศษ) คิดเป็นมูลค่า 
40,000  บาท 

พ.ศ.2543 สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จ านวน 6   
ห้องเรียนและได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน  

พ.ศ.2545 ได้รับงบจาก สพป.สมุทรปราการ  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ 105/29 
จ านวน  2 ห้องเรียน เป็นเงิน 180,000 บาท 

พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างส้วม 
แบบ สปช 605/45 จ านวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง เป็นเงิน 555,000 บาท 

พ.ศ.2557 ปรับปรุงซ่อมกันสาดและรางน้ าฝนอาคารเรียนแบบ 105/29 งบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 135,000 บาท   

พ.ศ.2558 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กรอบโรงเรียนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2558 จาก 
รัฐบาล คสช. จ านวน 150,000 บาท   

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูได้รับงบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 200,000 บาท   

พ.ศ. 2560 ท ารั้วสแตนเลส ได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 จ านวน 
320,000 บาท    

พ.ศ.2560 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้รับงบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 694,000 บาท   

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงระบบอาคารเรียนและภูมิทัศน์ได้รับงบจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 626,100 บาท   

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์และห้องวิทยาศาสตร์ งบผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา เป็นเงินจ านวน 341,410 บาท   

พ.ศ.2560 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอประชุมสวาทยานนท์งบผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
เป็นเงินจ านวน 55,000 บาท    

พ.ศ. 2560 ทาสีอาคารเรียน สปช.017 งบผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 25 ,000บาท จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 25,000 บาท   

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 งบจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 458,000 บาท    
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พ.ศ. 2561 ซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าบ้านพักครู งบผ้าป่าเพ่ือการศึกษา จ านวน 
16,700 บาท 

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น งบบริจาคจาก บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจ ากัด 
จ านวน 30,000 บาท 

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ 105/29 งบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 198,400 บาท  

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียนวัดแค งบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 458,000 บาท   

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตะแกรงเหล็กฉีก ได้รับงบประมาณจาก กองทุนไฟฟ้า 
สมุทรปราการ 3  จ านวน 360,800 บาท   

พ.ศ. 2562 จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนไม้สัก ระดับประถมศึกษา งบประมาณจาก กองทุน
ไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 จ านวน 335,499.14 บาท  

พ.ศ. 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและลานกีฬา งบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า
สมุทรปราการ 3 จ านวน 499,600 บาท  

พ.ศ. 2564  งบประมาณปรับปรุงห้องสมุดทางเดินและลานปลูกผักโรงเรียนวัดแค  
จากกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 เป็นเงิน 400,000 บาท      

พ.ศ. 2564  งบประมาณรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นเงิน 399,500 บาท 

ปัจจุบัน เปิด เรียนตั้ งแต่ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 ถึ งชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
มีอาคารเรียน  2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ส้วม 2 หลัง 

การเดินทางจากที่ว่าการอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ถึงโรงเรียน โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึง                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 147 คน เป็นนักเรียนชาย 80 คน นักเรียนหญิง 67 คน 

 



P a g e  | ๔ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

2.สภาพเขตพื้นที่บริการ        
 2.1 สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนวัดแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์  ต าบลปากคลอง
บางปลากด อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
ประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมอุตสาหกรรม  
มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มีประชากรประมาณ 1,200 คน บริเวณโดยรอบใกล้เคียงโรงเรียน 
ได้แก่ วัด ร้านค้า บ้านเรือนผู้ปกครอง โรงงาน อาชีพหลักของชุมชน คือ ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม   
 โรงเรียนวัดแค อยู่ใกล้แหล่งศาสนสถานได้รับการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ตั้งอยู่ภายในวัดแค ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ส าคัญ และ  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา         

2.2 เขตบริการ โรงเรียนวัดแค มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา ให้บริการ
ประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านชุมชนวัดแค หมู่ที่ 2 
และ หมู่ที่ 4 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา                 ภาค
บังคับ เศรษฐกิจของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย มี
รายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับ
ญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความ
ตระหนักในการศึกษาของบุตรหลาน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็น
พ้ืนที่ เ สี่ ย งต่ อการระบาดของสิ่ ง เ สพติ ด  และการพนัน  โ ร ง เ รี ยนวั ดแค เป็ น โ ร ง เ รี ยน 
ขนาดกลาง นักเรียนมาจากหลายพ้ืนที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติ และวัฒนธรรม   

2.3 สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
 2.4 ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ ท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
โรงเรียน 
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3.ที่ตั้ง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน 
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5. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดแค 

ที่ตั้ง   เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์  ต าบล ปากคลองบางปลากด  
อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์  จังหวัด สมุทรปราการ   

ขนาดพื้นที่   โรงเรียนวัดแค มีเนื้อท่ี 3 ไร่  2 งาน 9 ตารางวา 
อาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแคมีอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้             
  

รายการ จ านวน รายการ จ านวน 
อาคารเรียน 1 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง 
อาคารเรียน 2 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง 

โครงหลังคาอเนกประสงค ์ 1 ชั้น - 1 หลัง 

อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 2 ชั้น - 1 หลัง 

ส้วม 4 ที ่ - 1 หลัง 

ห้องส้วม สปช.605/45 10 ที ่ - 1 หลัง 
 

ปรัชญาของโรงเรียน “นตฺถิ   ปัญญา   สมา   อาภา”     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี 
ค าขวัญ   ชุมชนเข้มแข็ง   ร่วมแรงสร้างสรรค์  มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 
สีประจ าโรงเรียน  ขาว – แดง            
อัตลักษณ์  “ไหว้สวย มารยาทงาม”  
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แผนการจัดชั้นเรียน 
จัดชั้นเรียนระดับก่อนประถมเป็น 1-1 ระดับ ประถมศึกษาเป็น 1-1-1-1-1-1 

 
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร 

➢ นักเรียน 
  โรงเรียนวัดแค ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 147 คน ในเขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่ 2  
และหมู่ที่ 4  ต าบลปากคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ และการรับสมัคร
นักเรียนจากนอกพ้ืนที่บริการอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนจึงเป็นนักเรียนจาก
ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการและเขตใกล้เคียง 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 จ าแนกตามเพศและระดับชั้น 
 

ชั้น 
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 1 6 3 9  
อนุบาลศึกษาปีท่ี 3 1 9 6 15 
รวมอนุบาล 2 15 9 24 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 8 19 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 9 19 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 11 10 21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 10 22 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 13 25 
รวมประถม 6 65 58 123 
รวมท้ังหมด 8 80 67 147 

 



P a g e  | ๘ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

➢ ครู 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนวัดแค 

จ าแนกตามต าแหน่ง 
บริหาร ปฏิบัติการสอน ฝ่ายงาน

สนับสนุน 
รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
คร ู
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 
ธุรการ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
3 
 
- 
 

- 
2 
- 
4 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 

1 
2 
- 
4 
1 
1 
1 

1 
2 
- 
7 
1 
1 
1 

รวม - 1 3 8 - 1 3 10 13 
 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
บริหาร ปฏิบัติการสอน รวม รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

- 
3 
- 

4 
4 
- 

- 
3 
- 

5 
4 
- 

5 
7 
- 

รวม - 1 3 8 3 9 112 
 

จ าแนกตามวิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 

ปีการศึกษา 2564 1 7 - 3 
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สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ล าดับที่ 
 

สาชาวิชา 
 

จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย 3 10 
2 คณิตศาสตร์ 3 10 
3 วิทยาศาสตร์ 2 9 
4 สังคมศึกษาฯ 1 9 
5 ประวัติศาสตร์ 1 9 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 9 
7 ศิลปะ 1 9 
8 การงาน 1 6 
9 ภาษาอังกฤษ 2 10 

10 คอมพิวเตอร์ 1 3 
11 ปฐมวัย 2 30 
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ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 

  โรงเรียนวัดแค อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้น าแนวคดิของการบริการงานจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ โดยโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวัดแค 

แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่าย

บริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ SBM (การบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้กระบวนการ

คุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ ติดตามก ากับดูแล และประเมินปรับปรุง

แก้ไข แล้วพัฒนาตามกระบวนการต่อไปจนดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา และเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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      โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดแค  

 
 

 

 

๑. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๓. การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรยีน 
๔.การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
๖. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗. การนิเทศการศึกษา 
๘. การแนะแนวการศึกษา 
๙. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๑๐. การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๑. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
๑๒. การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 

 

๑. งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง 
๒.๑ งานจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.๒ งานจดัท าแผนปฏิบัติการใช้จา่ยเงินตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

๒.๓ งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

๒.๔ งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

๒.๕ งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๒.๖ งานตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้

งบประมาณ 
๒.๗ งานตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใช้

ผลผลติจากงบประมาณ 
๒.๘ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

๑. งานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. งานบริหารงานบุคคล 

๒.๑ งานวางแผนอัตราก าลัง 

๒.๒ งานพัฒนาบุคลากร 

๒.๓ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 

๒.๔ งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 

๓. งานบริหารงานทะเบยีนและสถิติ
ข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓.๑ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครู 

ลูกจ้างและบคุลากรทางการศึกษา 

๓.๒ งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

๔. งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

๕. งานส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๑. งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๒. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

๓. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๔. การจัดท าส ามะโนผูเ้รียน 

๕. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 

๖. งานทัศนศึกษา 

๗. การรับนักเรียน 

๘. งานส่งเสรมิงานกิจการนักเรียน 

๙. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

๑๐. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั 

นางรัชดาวัลย์  ศรสีวัสดิ ์

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวธนัญญา   สกลุซ้ง 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรยีา  บุญตา 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นายธีระศักดิ์  รวยอาร ี

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
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กำรได้รับรำงวัล  เกียรติบัตรของครู 
❖ รางวัลครชูนคนคุณธรรม ประจ าปี 2564ได้แก่  

➢ 1. นางสาวปวิตรา  สวุรรณฉิม  
➢ 2. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
➢ 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา  บุญตา 

❖ คุณครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ได้แก่  
➢ 1. นางรัชดาวัลย์   ศรีสวัสดิ์   
➢ 2. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร   
➢ 3. นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 

❖ นางสาวปวิตรา  สุวรรณฉิม   ได้รับรางวัล โรงเรียนวิธีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๑ 
❖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา บุญตา  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศสถานศึกษาที่มี 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
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แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

๑. สวนวิทยำศำสตร์ ๕ 

๒. สวนวรรณคดี ๗ 

๓. โรงเพำะเห็ด ๕๐ 

๔. ผักไร้ดิน ๔๓ 

๕. ผักสวนครัว ๕๐ 

๖. ห้องสมุด ๑๓๐ 

๗. สวนกล้วย ๕๐ 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

๑. วัดแค ๕๐ 

๒. องค์พระสมุทรเจดีย์ ๕ 

๓. ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ๕ 

๔. ป่ำชำยเลนหลังวัดแค ๑๐ 

๕. ปำกคลองบำงปลำกด ๑๕ 
 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 

๑) พระมหำสินธร ธมรโส  ใหค้วำมรู้เรื่อง พระพุทธศำสนำ  
สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ ำนวน    20  ครั้ง/ปี 

๒) นำยปัณนพ ติณมณีพร ให้ควำมรู้เรื่อง การแปรรูปเห็ด 
สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ ำนวน     ๑๐  ครั้ง/ปี 

๓) ดำบต ำรวจพลวรรธ์ จ ำปำทอง ครูแดร์ ให้ควำมรู้เรื่อง ยำเสพติด  
สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ ำนวน     ๑๕   ครั้ง/ป ี
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ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

➢ งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
รำยงำนผลโครงกำร 
( ผลกำรประเมิน ) 

๑. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 
๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพปฐมวัย ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๓. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๔. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     
ประเทศไทย 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 

๕. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง 
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดบั  ดีมาก 

๖. โครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๗.โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๘. โครงการวันส าคัญ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๙. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๑๐. โครงกำรพัฒนำศักยภาพครูและบุคลำกร
ทางการศึกษา 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 

๑๑. โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 

๑๒. โครงกำรจัดระบบกำรเงินและกำรบัญชี ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๑๓. โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรสินทรัพย์ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๑๔. โครงกำรส่งเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 

๑๕. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 
๑๖. โครงกำรอำหำรกลำงวัน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๑๗. โครงกำรโรงเรียนส่งเสรมิสุขภำพ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 
๑๘. โครงกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 
และพัฒนำสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 

๑๙. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
และงำนธุรกำรโรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 

๒๐. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 

๒๑. โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๒๒. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมำก 
๒๓. โครงการโรงเรียนสุจริต ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๒๔. โครงการจัดซื้อหาวัสดุครุภัณฑ์ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
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ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 
รำยงำนผลโครงกำร 
( ผลกำรประเมิน ) 

๒๕. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๒๖. โครงการลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 
และเข้าค่ายพักแรม 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 

๒๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๒๘. โครงการคุณธรรม สพฐ. ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
๒๙. โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ (เต้นแอโรบิก) 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระดับ  ดีมาก 
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บทท่ี ๒ ทิศทำงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนวัดแค ได้ระดมความคิดเห็น

ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑   
จึงได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดแค (Vision) 

โรงเรียนดี มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐาน เชิดชูคุณธรรม น าเทคโนโลยี 
ครูดีมีมาตรฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 
 

พันธกิจโรงเรียนวัดแค (Mission) 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
 2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี    
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม 

 6. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดแค (Objective) 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       

2. สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน      
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี      
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 6. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 

จุดเน้น             
1. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
3. โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

          4. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์          
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1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งม่ันในการท างาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


P a g e  | ๑๘ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.1 กิจกรรมลูกรักนักอ่าน 

1.2 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
1.3 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมวิชาการ 
1.4 กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ 
1.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 
1.6 กิจกรรมอ่านคิดเลขเป็น เน้นภาษา 
1.7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
1.8 กิจกรรมพัฒนา 7 step 3R 8C 

 2. โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศปฐมวัย 
  2.2 กิจกรรมผลิตสื่อส าหรับปฐมวัย 
  2.3 ประเมินนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย 
 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.1 กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  
  5.3 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
  5.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
 6. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8. โครงการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

8.1  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
8.2 กิจกรรมส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                                                                           
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กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  
  1.3 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
  1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 
 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  2.3 กิจกรรมบันทึกความดี 
 3. โครงการโรงเรียนสีขาว 

3.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
  3.2 กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 4. โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
 5. โครงการโรงเรียนสุจริต 
 6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

7. โครงการวันส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรยีนเต็มตาม
ศักยภาพ 

 1. กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ 
 2. โครงการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศปฐมวัย 
 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.2 กิจกรรมแนะแนว 
4.3 กิจกรรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
4.4 กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน 
4.5 กิจกรรมแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด – 19 
5. โครงการส ามะโนนักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  1.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาตน 
  1.3 กิจกรรมประเมินบุคลากร 
  1.4 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  1.5 กิจกรรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ ใบประกอบวิชาชีพ 
 2. โครงการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 1. โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 2. โครงกำรจัดระบบกำรเงินและกำรบัญชี 
 3. โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรสินทรัพย์   
 4. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

5.1 กิจกรรมประชุมครู 
5.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
5.3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 6. โครงกำรซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และพัฒนำสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 
 7. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและงำนธุรกำรโรงเรียน 
  7.1 กิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
  7.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

8. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 
 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 1. โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center) 
 3. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

4. โรงเรียนสีขาว
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โครงกำร / กิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

รำยละเอียดของงำน / โครงกำรและงบประมำณตำมกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ มฐ.ท่ี 
กลยุทธ์ ที ่

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ที ่
1 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.1 กิจกรรมลูกรักนักอ่าน 
1.2 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
1.3 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมวิชาการ 
1.4 กิจกรรมการจัดการศึกษาและ

พัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็ก
พิเศษ 

1.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่
อาเซียน 

1.6 กิจกรรมอ่านคิดเลขเป็น เน้น
ภาษา 

1.7 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
1.8 กิจกรรมพัฒนา 7 step 3R 

8C 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 

ครูธนัญญา และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและ
ความเป็นเลิศปฐมวัย 

2.2 กิจกรรมผลิตสื่อส าหรับ
ปฐมวัย 

2.3 ประเมินนักเรียนจบหลักสูตร
ปฐมวัย 

ครูมณฑกาญจน์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

ครูธัญญลักษณ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.1 กิจกรรมวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ใช้ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

ครูธนัญญา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
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กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ มฐ.ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ที ่
2 
 
 
 
 

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.2 กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  
5.3 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
5.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

6. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ครูสุนทรียา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

7. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ครูชนิดา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

8. โครงการส่งเสริมความสามารถ
ตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

8.1  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพ ด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

8.2 กิจกรรมส ารวจแวว
ความสามารถพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ครูปวริศร์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

ครูธีระศักดิ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครูธีระศักดิ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  
1.3 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
1.4 กิจกรรมธนาคารขยะ 

ครูสุนทรียา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
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กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ มฐ.ท่ี 
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.3 กิจกรรมบันทึกความดี 

ครูธนัญญา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

3. โครงการโรงเรียนสีขาว 
3.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม
สวัสดิภาพนักเรียน 

3.2 กิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

ครูเกรียงไกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

4. โครงการลูกเสือ เนตรนารี ครูธีระศักดิ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

5. โครงการโรงเรียนสุจริต ครูเกรียงไกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครูธนัญญา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

7. โครงการวันส าคัญ ครูปวริศร์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

กลยุทธ์ ที ่
3 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ที ่
3 

(ต่อ) 
 
 
 
 

 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูธนัญญา และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.2 กิจกรรมแนะแนว 

2.3 กิจกรรมระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
2.4 กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน 
2.5 กิจกรรมแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
3. โครงการส ามะโนนักเรียน 

ครูสุนทรียา และคณะ 
 
 
 
 

ครูสุนทรียา และคณะ 

มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 



P a g e  | ๒๔ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ มฐ.ท่ี 
กลยุทธ์ ที ่

4 
 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
1.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาตน 
1.3 กิจกรรมประเมินบุคลากร 
1.4 กิจกรรมสร้างขวัญและ

ก าลังใจ 
1.5 กิจกรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ 

ใบประกอบวิชาชีพ 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครูธีระศักดิ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

กลยุทธ์ ที ่
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ที ่
5 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ครูชนิดา และคณะ 
 

มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

2. โครงการจัดระบบการเงินและการ 
บัญชี 

ครูสุนทรียา และคณะ 
 

มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

3. โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร
สินทรัพย์   

ครูกัลยกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

4. โครงการอาหารกลางวัน ครูกัลยกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

5. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

5.1 กิจกรรมประชุมครู 
5.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
5.3 กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ครูกัลยกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

6. โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ครูกัลยกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และงานธุรการโรงเรียน 

7.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

7.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

ครูเกรียงไกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

8. โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 

ครูเกรียงไกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
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กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ มฐ.ท่ี 
กลยุทธ์ ที ่

6 
 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ครูกัลยกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

2. โครงการสถานศึกษาปลอดภยั (MOE 
safety center) 

ครูธีระศักดิ์ และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

3. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ครูสุนทรียา และคณะ 
 

มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
 

4. โรงเรยีนสีขาว ครูเกรียงไกร และคณะ มาตรฐานที่ 1 ,2, 3 
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บทท่ี ๓ กำรบริหำรงบประมำณ และโครงกำร 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 

 1.1 เงินยอดยกมาคงเหลือจาก ปีการศึกษา 2564   361,109.41  บาท  
 1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา 2564 (ยอดประมาณการ) 

- ระดับอนุบาล (จ านวนนักเรียน 24 คน x 1,700 บาท) =  40,800.00   บาท  
 - ระดับประถมฯ (จ านวนนักเรียน 136 คน x 1,900 บาท) =  258,400.00   บาท  

รวมเงินอุดหนุนรายหัว             299,200.00            บาท 
 
2. เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

2.1 ยอดยกมาคงเหลือจาก ปีการศึกษา 2564   =  216,592.41  บาท 
2.2 เงินอุดหนุนรายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564 (ยอดประมาณการ)  

- ระดับอนุบาล (จ านวนนักเรียน 24 คน x 430 บาท)  =  10,320.00   บาท 
- ระดับประถมฯ (จ านวนนักเรียน 136 คน x 480 บาท)  =  65,280.00   บาท  

รวมเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนานักเรียน) =  75,600.00              บาท 
 
3. เงินรายได้สถานศึกษา 

3.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีการศึกษา 2564 
- ในบัญชี      =  118,789.79  บาท 

รวมเงินรายได้สถานศึกษา    118,789.79            บาท 
 
ดังนั้นเงินงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดแค ได้มาจาก 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินรายได้สถานศึกษา  
รวมทั้งหมด      493,589.79          บาท 

 
 
 
 
 
4. เงินอุดหนุน 15 ปีเรียนฟรี (เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)  

4.1 เงินพัฒนานักเรียนยากจน คงเหลือจาก ปีการศึกษา 2564 =   -   บาท 
- เงินพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 (ยอดประมาณการ)  
- ร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียน 16 x 1,000   =   16,000  บาท 

รวมเงินพื้นฐานนักเรียนยากจน   =  16,000         บาท 
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4.2 เงินค่าแบบเรียน คงเหลือจาก ปีการศึกษา 2563   =   39,000 บาท 
เงินค่าแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 (ยอดประมาณการ)  
- ระดับอนุบาล (จ านวนนักเรียน 24 คน x 200 บาท)  =   4,800   บาท  
- ระดับ ป.1 (จ านวนนักเรียน 17 คน x 656 บาท)  =   11,152  บาท  
- ระดับ ป.2 (จ านวนนักเรียน 21 คน x 650 บาท)  =   13,650  บาท 
- ระดับ ป.3 (จ านวนนักเรียน 22 คน x 653 บาท)  =   14,366  บาท 
- ระดับ ป.4 (จ านวนนักเรียน 22 คน x 707 บาท)  =   15,554  บาท 
- ระดับ ป.5 (จ านวนนักเรียน 27 คน x 846 บาท)  =   22,842  บาท 
- ระดับ ป.6 (จ านวนนักเรียน 27 คน x 859 บาท)  =   23,193 บาท 

รวมเงินค่าแบบเรียน               144,557      บาท 
 

4.3 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน คงเหลือจาก ปีการศึกษา 2564 =  48,001         บาท 
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565 (ยอดประมาณการ)  
- ระดับอนุบาล (จ านวนนักเรียน 24 คน x 200 บาท)  =   4,800  บาท  
- ระดับประถมฯ (จ านวนนักเรียน 136 คน x 390 บาท) =   53,040 บาท 

รวมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน    105,841      บาท 
 

4.4 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน คงเหลือจาก ปีการศึกษา 2564 =   39,000         บาท 
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ยอดประมาณการ)  
- ระดับอนุบาล (จ านวนนักเรียน 24 คน x 300 บาท)  =   7,200  บาท 
- ระดับประถมฯ (จ านวนนักเรียน 136 คน x 360 บาท)  =   48,960 บาท  

รวมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   =   95,160         บาท 
 
 
5. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น  

5.1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
จ านวน 160 คน คนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน  =   672,000 บาท  

5.2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม  
จ านวน 160 คน คนละ 7 บาท จ านวน 200 วัน   =   224,000 บาท  

5.3 โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมกองทุนหลักประกันคุณภาพฯ จากเทศบาลต าบลพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 - กิจกรรมชุดตรวจโควิด    จ านวน  35,870.00  บาท 
- กิจกรรมว่ายน้ า     จ านวน  18,988.00  บาท 
- กิจกรรมเทควันโด    จ านวน  42,475.00  บาท 
 รวมเงินกิจกรรมกองทุนหลักประกันคุณภาพฯ  =   97,333.00          บาท 
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*** ประมาณการจากยอดจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 
 

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดแค จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยการจัดท าโครงการ  
ที่จะต้องปฏิบัติในปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้  

เงินงบประมาณปีการศึกษา 2565 ได้มาจาก  
เงินอุดหนุนรายหัว    299,200.00  บาท  
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    75,600.00               บาท  
เงินรายได้สถานศึกษา    118,789.79             บาท  

รวมทั้งหมด    493,589.79  บาท  
รายจ่ายประจ า  
ค่าสาธารณูปโภคและค่าอินเตอร์เน็ต   130,000  บาท  
เงินงบประมาณปีการศึกษา 2564 – รายจ่ายประจ า (ค่าสาธารณูปโภค)  
493,589.79 -  130,000  =   363,589.79  บาท 
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ตำรำงกำรจัดสรรเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย/ประถมศึกษำ 

ที่ ชื่อโครงการ แผนงาน เงินอุดหนุน 

1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน งานบริหารวิชาการ 50,000 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 10,000 

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย งานบริหารวิชาการ 5,000 

4 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ 20,000 

5 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง งานบริหารวิชาการ 20,000 

6 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 2,000 

7 โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ 5,000 

8 โครงการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา งานบริหารวิชาการ 15,000 

9 โครงการวันส าคัญ งานบริหารวิชาการ 22,412 

10 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน งานบริหารบุคคล 44,824 

1๒ โครงการจดัจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบสนันสนุนจาก 
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมลิล ์

 

13 โครงการจดัระบบการเงินและการบัญชี งานงบประมาณ 2000 
14 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสนิทรัพย์ งานงบประมาณ 2,000 

15 โครงการจดัซื้อจัดหาวัสดคุรุภณัฑ ์ งานงบประมาณ 25,882 
16 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารทั่วไป 3,000 

1๗ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ งานบริหารทั่วไป 3,000 
18 โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ งานบริหารทั่วไป 3,000 

19 โครงการอาหารกลางวัน งานบริหารทั่วไป 500 

20 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป 10,000 

21 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา งานบริหารทั่วไป 31,765 
22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานธุรการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 2,000 

23 โครงการพัฒนาระบบบรหิารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน งานบริหารทั่วไป 500 
24 โครงการสหกรณ์โรงเรียน งานบริหารทั่วไป 500 

25 โครงการโรงเรยีนสีขาว งานบริหารทั่วไป 500 

26 โครงการลูกเสือ เนตรนารี งานบริหารทั่วไป 
 

27 โครงการโรงเรยีนสุจริต งานบริหารทั่วไป 500 
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ที่ ชื่อโครงการ แผนงาน เงินอุดหนุน 

28 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. โครงการใหม่ 3,000 
๒๙ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center)  500 
๓๐ โครงการส ามะโนนักเรียน  500 
๓๑ โครงการโรงเรยีนคุ้มครองเด็ก  500 

รวม 298,824 
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ตำรำงกำรจัดสรรเงินงบประมำณ  ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย/ประถมศึกษำ 

 

ที่ ชื่อโครงการ แผนงาน 
เงิน

อุดหนุน 

1.  
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานบริหารวิชาการ 50,000 

1. กิจกรรมลูกรักนักอ่าน งานบริหารวิชาการ 2,000 

2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต งานบริหารวิชาการ 2,000 

3. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมวิชาการ งานบริหารวิชาการ 34,000 

4. กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ งานบริหารวิชาการ 3,000 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน งานบริหารวิชาการ 2,000 

6. กิจกรรมอ่านคิดเลขเป็น เน้นภาษา งานบริหารวิชาการ 2,000 

7. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ งานบริหารวิชาการ 3,000 

8. กิจกรรมพัฒนา 7 step 3R 8C งานบริหารวิชาการ 2,000 
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 10,000 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 5,000.00 

2. กิจกรรมผลิตสื่อส าหรับปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 4,000 

3. ประเมินนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 1,000 
3.  โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย งานบริหารวิชาการ 5,000 
4.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ 20,000 

1. กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง งานบริหารวิชาการ 5,000 

2. กิจกรรมส่งเสรมิการผลติ ใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ งานบริหารวิชาการ 13,000 

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร งานบริหารวิชาการ 2,000 
5.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารวิชาการ 20,000 

1. กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารวิชาการ 15,000 

- กิจกรรมปลูกผัก งานบริหารวิชาการ 3,000 

- กิจกรรมเพาะเห็ด งานบริหารวิชาการ 500.00 

- กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ งานบริหารวิชาการ 5,000 

2. กิจกรรมออมเพ่ือชีวิต  งานบริหารวิชาการ 2,000 

3. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง งานบริหารวิชาการ 2,000 

4. กิจกรรมธนาคารขยะ งานบริหารวิชาการ 1,000 
6.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 2,000 
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ที่ ชื่อโครงการ แผนงาน 
เงิน

อุดหนุน 

7.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารบุคคล 5,000 
8.  โครงการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา งานบริหารบุคคล 15,000 

1. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา งานบริหารบุคคล 13,000 

2. กิจกรรมส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารบุคคล 2,000 
9.  โครงการวันส าคัญ งานบริหารบุคคล 22,412 
10.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานบริหารบุคคล  

11.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน งานบริหารบุคคล 44,824 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน งานงบประมาณ  

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาตน งานงบประมาณ  

3. กิจกรรมประเมินบุคลากร งานงบประมาณ  

4. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ งานบริหารทั่วไป  

5. กิจกรรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ ใบประกอบวิชาชีพ งานบริหารทั่วไป  
12.  โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานบริหารทั่วไป  
13.  โครงการจัดระบบการเงินและการบัญชี งานบริหารทั่วไป 2000 
14.  โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ งานบริหารทั่วไป 2,000 
15.  โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 25,882 
16.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารทั่วไป 3,000 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน งานบริหารทั่วไป 1,000 

2. กิจกรรมแนะแนว งานบริหารทั่วไป 500 

3. กิจกรรมระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ งานบริหารทั่วไป 500 

4. พาน้องกลับมาเรียน งานบริหารทั่วไป 500 
5. กิจกรรมแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
งานบริหารทั่วไป 

500 

17.  โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ งานบริหารทั่วไป 3,000 
18.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ งานบริหารทั่วไป 3,000 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม งานบริหารทั่วไป 2,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานบริหารทั่วไป 500 

3.  กิจกรรมบันทึกความดี งานบริหารทั่วไป 500 
19.  โครงการอาหารกลางวัน งานบริหารทั่วไป 500 
20.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป 10,000 
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ที่ ชื่อโครงการ แผนงาน 
เงิน

อุดหนุน 

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป 9,000 

2. กิจกรรมส้วมสุขสันต์ งานบริหารทั่วไป 1,000 
21.  โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา งานบริหารทั่วไป 31,765 
22.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานธุรการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 2,000 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัติงานของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 1,500 

2.  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน งานบริหารทั่วไป 500 
23.  โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน งานบริหารทั่วไป 500 

1. กิจกรรมประชุมครู   
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
24.  โครงการสหกรณ์โรงเรียน  500 
25.  โครงการโรงเรียนสีขาว  500 

1. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสวสัดิภาพนักเรียน  300 

2. กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  200 
26.  โครงการลูกเสือ เนตรนาร ี   
27.  โครงการโรงเรียนสุจริต  500 
28.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  3,000 
29.  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center)  500 
30.  โครงการส ามะโนนักเรียน  500 
31.  โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  500 

รวม 298,824 
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โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.   มฐ.๑  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกทั้งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑) เป็น
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก 
 จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ ๕๐ และจุดเน้นที่ ๓ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑  ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่ม
สาระวิชาหลักให้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔                   
ของโรงเรียนวัดแค พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และประถมศึกษาปีที่ ๖        
มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  และในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ วิชาหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ ๕๐  
    โรงเรียนวัดแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงได้ด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว 
 โรงเรียนวัดแค จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนวัดแคร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๓            
 ๓.๑.๒  นักเรียนโรงเรียนวัดแค ร้อยละ ๕๐ มีผลการสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
สถานศกึษาก าหนด  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
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 นักเรียนโรงเรียนวัดแค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติก าหนด  
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมลูกรักนักอ่าน 

๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

 
เม.ย. ๒๕๖๕ 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

นางสาวชนิดา  ทิพวารี 

๒. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

เม.ย. ๒๕๖๕ 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
นางสาวชนิดา  ทิพวารี 

๓. กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๓. แต่งตั้งคณะท างาน 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/
กิจกรรม 

• กิจกรรมสอนเสริม O-net ป.๖ 
• กิจกรรมสอนเสริม NT ป.๓ 
• กิจกรรมการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ป.๑ 

๕. ประเมิน/สรุป/รายงาน 

 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

 
เม.ย. ๒๕๖๕ 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 
 
 
 
 
 

มี.ค.๖๖ 

 
ครูธนัญญา สกุลซ้ง 

และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ 
     ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ 
     ๒. ประชุมครูผู้รับผิดชอบการท า
แผน IEP ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 
 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 

ครูสุนทรียา บุญตา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    ๓. สรุป/ประเมินผลกิจกรรม พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

๕. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน 
๑. ประชุมคณะครู จัดท าโครงการ/
กิจกรรม 
๒. วางแผนการด าเนินงาน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

• ภาษาอาเซียนวันละค า 
• จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน   

๕. สรุปและประเมินผล 

 
 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

 
 
 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

ครูปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 
คณะครู 

 

๖. กิจกรรมอ่านคิดเลขเป็น เน้นภาษา 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

 
พ.ค. ๒๕๖๕ 

 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

ครูชนิดา ทิพวารี 
และครูกัลยกร บุญญะวัตร 

๗. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

ครูธนัญญา สกุลซ้ง 
และคณะครู 

๘. กิจกรรมพัฒนา ๗ step 3R 8C 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกจิกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
พ.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 

ครูปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

 

 
๕. งบประมาณ 
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 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนวัดแค  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
  จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๖. สถานที่จัด  โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. กิจกรรมลูกรักนักอ่าน 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
๑. ผู้บริหาร ครู  และนักเรียน มีนิสัย
รักการอ่าน 
๒. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมลูก
รักนักอ่าน) 

 
- การสังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจผลงาน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลงาน 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ร้อยละ  ๘๐ ครู ผู้บริหาร ครู 
 และนักเรียน มีนิสัย รักการอ่าน 
๒. ร้อยละ  ๘๐  ของสถานศึกษา 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน (กิจกรรมลูกรักนักอ่าน) 
 

 
-นิเทศติดตามผล 
-การรายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

 
- แบบนิเทศ 
- แบบสอบถาม 
 

๒. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
ผลผลิต (Output) 
๑. กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ 
ตามเวลา 
๒. ค่าเฉลี่ยการอ่านของนักเรียน 
๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๔. นักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 

 
- ประเมินการจัดกิจกรรม 
- การอ่านหนังสือของ

นักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- จ านวนนักเรียนเข้าใช้

ห้องสมุด 

 
- แบบประเมินการจัด

กิจกรรม 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ระบบบันทึกสถิติการใช้

ห้องสมุด 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ครูใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
หาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๓. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการ 
๔. นักเรียนมีหนังสือส าหรับศึกษา
ค้นคว้าตรงตามหลักสูตรและมี

 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- การอ่านหนังสือของ
นักเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 

 

- แบบตรวจสอบกิจกรรม 

 

- แบบบันทึกการอ่าน 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 



P a g e  | ๓๘ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายภายในโรงเรียน 

- จ านวนนักเรียนเข้าใช้
ห้องสมุด 

- ระบบบันทึกสถิติการใช้
ห้องสมุด 

๓. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มวิชาการ 
ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนได้เรียนซ่อมเสริมจากสื่อ 
นวัตกรรม ที่ครูจัดท า และหามา
ประกอบการสอน 

 

- บันทึกการสอน 

 

- แบบบันทึกการสอน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ทุกคนได้รับการสอนเสริมในรายวิชาที่
สอดคล้องกับการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

 

- การทดสอบ 
- ประเมินกิจกรรม 
- ผลการทดสอบ 
- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการทดสอบ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๔. กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ  
ผลผลิต (Outputs) 
๑.ครูสามารถและปฏิบัติตามกิจกรรม
จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ  
๒.นักเรียนได้รับการการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ 

 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครู 
- สอบถามความคิดเห็นนักเรียน 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
-สังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบบันทึก 
- แบบนิเทศ 
 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือและการกิจกรรมจัด
การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เรียนด้านเด็กพิเศษ  

 
-นิเทศ ก ากับการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม 
 

 
-แบบสรุปผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 

๕. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 
ผลผลิต (Output) 
๑.นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษา
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ 
๒.นักเรียนโรงเรียนวัดแคทั้งหมด เข้า
ร่วมกิจกรรม มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  

 

- ทดสอบ 
 

- ทดสอบ 

 

- แบบทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถบอกความส าคัญเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 

 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๖. กิจกรรมอ่านคิดเลขเป็น เน้นภาษา 
ผลผลิต (Output) 
๑. นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดนิทรรศการร้อยละ  ๘๐ 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

๗. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ผลผลิต (Output) 
๑.นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดง
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดนิทรรศการร้อยละ  ๘๐ 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

๘. กิจกรรมพัฒนา ๗ step 3R 8C   
ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา และ
สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมพัฒนา  
๗ step 3R 8C ได ้
 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนา ๗ 
step 3R 8C 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 
 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๘.๒ นักเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………..………….…     (ลงชื่อ) …………..…………………………… 
       (นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง)                                  ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ )  
              ผู้เสนอโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพปฐมวัย 

แผนงาน     วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.     มฐ.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๑   
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) การจัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นการศึกษาที่มีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ และมีการพัฒนาสมองได้ดีในช่วงวัยนี้เป็น
การเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เจริญเติมโตตามศักยภาพ โดยให้การอบรมเลี้ยงดูควบกับการให้การศึกษาที่
เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้านไปพร้อมกัน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย รวมไปถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เด็ก
ปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้อย่างรวดเร็วหากได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ดังนั้นโรงเรียนนับว่าเล็งเป็นความส าคัญของการที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ซึ้งเป็นรากฐานที่
ส าคัญของการเป็นมนุษย์ที่ดี โดยการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและท ากิจกรรมที่เหมาะสมจาการจัด
ประสมการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งผลให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขในสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และกล้า
แสดงออกได้เหมาะสมตามวัย 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวรวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย ร้อยละ ๙๐ 
      ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกได้
เหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๙๐ 
      ๓.๑.๓ เด็กปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
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      ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวรวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
๕. 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและความ
เป็นเลิศปฐมวัย 

- กิจกรรมการวัดผลประเมินผลนักเรียน
ที่จบหลักสูตรปฐมวัย 

- กิจกรรมผลิตสื่อส าหรับปฐมวัย 
ประเมิน / สรุป / รายงาน 

 
 
 
พ.ค..๖๕ – มี.ค ๖๖ 

 
 
 
นางสาวมณฑกาญจน์ จินรักษ์ 

 
๕. งบประมาณ          ๑๐,๐๐๐  บาท 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 
 
 
๗. การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและการ

ประเมิน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต 
๑.เด็กปฐมวัยมีร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย 
๒.เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ความมั่นใจ
ในตนเอง และกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย  
๓.เด็กปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
๔.เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวรวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ผลลัพธ์ 

 
บันทึก/สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

 
แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง 

 
แบบบันทึกพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
 

แบบบันทึกความดี 
 

แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและการ

ประเมิน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

     เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย 
 ๘.๒ เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกได้เหมาะสม
ตามวัย  
 ๘.๓ เด็กปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๘.๔ เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวรวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
๙. การขออนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ......................................................                                  ลงชื่อ......................... ............................... 
      (นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์)                                              (นางรัชดาวัลย์       ศรัสวัสดิ์) 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ   โรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  มีชัย / ธีระศักดิ์  รวยอารี 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) ตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   โดยการ
ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนใหเป็นสุจริตชนและสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งการแกปญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเพ่ือวางรากฐานการปลูก
จิตส านึกความ ซื่อสัตยสุจริต ใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน   
โรงเรียนสุจริต มีคุณลักษณะ  ๕  ประการ  คือ ทักษะการคิด มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต อยูอย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะโดยสอดคลองกับเจตนารมณเชิงกลยุทธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวาดวย
การปองกันการทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้ก าหนดจุดหมายปลายทางที่มุงสู
การเป็น “องคกรแหงการเรียนรู อยูอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยง อบายมุข”  

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

๒.๒  เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 

๒.๓  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และ
สร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต 

สร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต  

๓.  เป้าหมาย        

๓.๑  เชิงปริมาณ 

      ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     

                 ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 

 มีจิตสาธารณะ 
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                 ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และ 

สร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต  

๓.๒  เชิงคุณภาพ  

       ๑.  นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการ“ป้องกันการทุจริต”     

                  ๒.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิต
สาธารณะ 

                  ๓. นักเรียนรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และมีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับการทจุริต  

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๖ พ.ค.๖5 ครูเกรียงไกร/ครูธีระศักดิ์ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๖ พ.ค.๖5 ผู้อ านวยการ 

๓. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๖ พ.ค.๖5 คณะครู 

๔. ด าเนินการตามแผน 

-ปปช.สพฐ. น้อย 
-ปปช.สพฐ. ชุมชน 
-บริษัทสร้างการดี 
-การเรียนรู้ต้านทุจริต 

๑๖ พ.ค.๖5- ๓๑
มี.ค.๖6 

 

คณะครู 

ครูเกรียงไกร 

คณะครู 

ครูเกรยีงไกร /ครูกลัยกร/ธีระศักดิ ์

ครูเกรียงไกร 

๕. นิเทศ ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ ๓๑ มี.ค.๖6 ผอ./ครูเกรียงไกร 

๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖6 ครูเกรียงไกร/ครูธีระศักดิ์ 

 
๕.งบประมาณ      จ านวน  ๕๐๐   บาท 
๖.สถานที่จัด         โรงเรียนวัดแค 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
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๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเรื่องการ
“ป้องกันการทุจริต” 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ         

- สังเกตพฤติกรรม 

- ทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 

 ๓. นักเรียนรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และ 

มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริต  

- สังเกตพฤติกรรม 

- ทดสอบ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              ๘.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”      
     ๘.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
              ๘.๓ นักเรียนรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และ 
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริต       
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 

        (นายเกรียงไกร  มีชัย)                                                         (นางรัชดาวลัย์  ศรีสวัสดิ์) 

             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง/ นางสาวสรุตา ถานอาจนา 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
 จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง          
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงานท า-มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 
          เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดแค จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) พอเพียง ๒) กตัญญู ๓) 
ซื่อสัตย์สุจริต ๔) ความรับผิดชอบ และ ๕) อุดมการณ์คุณธรรม  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
  
 
 
 
 
๓.  เป้าหมาย        
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
  ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ 
ประการ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
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  ๑. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ 
ประการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๕ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๕ ผู้อ านวยการ 

๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. ๖๕ คณะครู 
๔. ด าเนินการตามแผน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ผอ./ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 

๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
 
๕. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนวัดแค  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
 
๖. สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
 
๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
   ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
๕ ประการ 

 
- สังเกต/สัมภาษณ์ 

 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบสังเกต/แบบ

สัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๑. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม ๕ ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๓. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดี
ขึ้นไป 

 
- สังเกต/ตรวจผลงาน 

 
- สังเกต 

 

- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก

พฤติกรรม 
- แบบสังเกต 

 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแค ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ   
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
  (นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ.................................................. 
(นางสาวสรุตา ถานอาจนา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชื่อ.................................................. 
        (นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง) 
             ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ      บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

แผนงาน          งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวธัญญลักษณ์   นิลล้อม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.     มฐ  ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๑  
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการ
น าร่องในประเทศไทย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะ
ร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุด และยังมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  
 ดังนั้นโรงเรียนวัดแค ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย
โดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งค าถาม
สงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสม
กับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนวัดแคจึงจัดท าโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
 ๒.๒ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ๒.๓ พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวรวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เด็กอนุบาลมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๒ เด็กอนุบาลใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์
ความรู้ ร้อยละ ๘๕ 
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  ๓.๑.๓ เด็กอนุบาลทุกคนมีความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๔ เด็กปฐมวัยทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รวมถึงสามารถแก้ 
ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๑  เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
     ๓.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
  ๓.๓ เด็กในระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ทักษะด้านการเรียนรู้: สามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งค าถามและการค้นหาค าตอบได้ 
  - ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา: สามารถสื่อสารความคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นถ้อยค าที่ผู้อ่ืน
สามารถเข้าใจได ้
  - ทักษะด้านสังคม: สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ได ้
  - ทักษะด้านร่างกาย: ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะท าการทดลองต่าง ๆด้วยตนเอง 

 
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
ประชุมวางแผนด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
● กิจกรรมน้ า ทราย น้ ามัน 
● กิจกรรมการกรองน้ า 
● กิจกรรมลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง 
● กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด 
● กิจกรรมความลับของสีด า 
● กิจกรรมน้ าแข็งกลายเป็นน้ า 

พ.ค. ๖๕ 
พ.ค. ๖๕ 
พ.ค. ๖๕ 

 
 
 

มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
ตลอดปีการศึกษา 

ครูธัญญลักษณ์ 

 ● กิจกรรมรู้จักน้ าด้วยประสาทสัมผัส 
● กิจกรรมทอร์นาโดในขวด 
● กิจกรรมแสงเลี้ยวเบน 
● กิจกรรมเนินน้ า 
    ฯลฯ 
ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน 

 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
มี.ค.๖๖ 

 

ครูธัญญลักษณ์ 

 
๕. งบประมาณ      ๕,๐๐๐    บาท 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 



P a g e  | ๕๒ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
๒.  เด็ กปฐมวัยทุกคนมีทั กษะการ เรี ยนรู้ และทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง 
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ รอบตัว รวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
๔. เด็กปฐมวัยทุกคนสรุปการทดลองการท ากิจกรรมด้วย
ตนเอง 

 
สังเกต 
สังเกต 

แบบบันทึก 
สังเกต 

 
สังเกต 

แบบบันทึก 

 
แบบบันทึกการทดลอง

วิทยาศาสตร์ 
 

แบบบันทึก 
พฤติกรรมเด็ก 

 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
ในทางที่เหมาะสม และใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้อย่างเหมาะสม  

 
ประเมิน
โครงการ 

 
แบบบันทึก 

แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ เด็กมีทักษะการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง 
          ๘.๒ นักเรียนตั้งค าถามในเรื่องท่ีสมใจได้อย่างเหมาะสม 
           ๘.๓ นักเรียนใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม 
           ๘.๔ นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 ๘.๕ เด็กปฐมวัยทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงสามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 
 
๙. การขออนุมัติโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ......................................................                                  ลงชื่อ......................................................                                   
      (นางสาวธัญญลักษณ์    นิลล้อม)                                           (นางรัชดาวัลย์       ศรัสวัสดิ์) 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

แผนงาน   วิชาการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกบัมฐ.สพฐ.  มฐ.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ ๑ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้ เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ใน โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข  
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและ
ของผู้เรียน หลังจากท่ีได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ     และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  
 การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะน าประสบการณ์และ
ความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น  
 โรงเรียนวัดแค ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวะ       การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่น
และภายในประเทศ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากล 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ  
จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
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 ๓.๑.๒  สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ ๑๐๐  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๓.๒.๑ ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับดี
เยี่ยม 
 ๓.๒.๒ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓.๒.๓ สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน
การบริหารหลักสูตรในปีท่ีผ่านมา 

ทุกด้าน พ.ค. ๖๕ 
 

ผู้อ านวยสถานศึกษา 
คณะครู 

๒. จัดท ารายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้ 

 พ.ค. ๖๕ ผู้อ านวยสถานศึกษา 
คณะครู 

๓. เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 

 พ.ค. ๖๕ 
 

นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ 
      ๔.๑  กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

๑. เสนอกิจกรรม/ขออนุมัติกิจกรรม 
๒. ด าเนินตามกิจกรรม 
➢ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และวัสดุสอบ 
➢ จัดท าเอกสารและแบบฟอร์ม 
➢ ด าเนินการวัด และประเมินผล 
➢ จัดท าเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
➢ รวบรวม และกรอกข้อมูลผลการเรียน 
➢ จัดท ารายงานผลการเรียน 
➢ รายงานผลสัมฤทธิ์ 
➢ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
➢ รวบรวม จัดเก็บหลักฐานให้เป็น

หมวดหมู่ 
๓. รายงานผลกิจกรรม 
๔. สรุปผลและประเมินผล 

 
ครูทุกคน 

 
พ.ค. ๖๕ 

 
พ.ค. ๖๕ 

พ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. ๖๕ (ตลอดปี) 

 
นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 
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กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อ ใช้ พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 
๔. สรุปและประเมินผล 

พ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๕ 
(ตลอดปี) 

 

นายเกรียงไกร มีชัย 

      ๔.๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
➢ คณะด าเนินงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
➢ ประชุมให้ความรู้คณะด าเนินงานและ            

ผู้เกี่ยวข้อง 
➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มพัฒนา   

หลักสูตร 
➢ กลุ่มสาระฯ น าเสนอผลงานต่อ

คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 
➢ กลุ่มสาระฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ตามข้อเสนอแนะและจัดท ารูปเล่ม 
ท าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน 

พ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๔ 
(ตลอดปี) 

 

นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 

๑. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
เสนอฝ่ายบริหาร 

๒  ชุด มี.ค. ๖๕ นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง 

 
๕. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนวัดแค  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท   
๖. สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
ครู ร้อยละ ๗๐ สามารถการจัดการศึกษา
ได้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

- ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้สอนของครู 

 

- แบบประเมินผลการน า
หลักสูตรไปใช้ 

ผลผลิต   (Output) 
๑. ครู ร้อยละ ๗๐  มีความคิดเห็นว่า
หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม 

 

สอบถามความคิดเห็นของครู 

 
- แบบสอบถามความ

คิดเห็น 
คร ู 

๒. คร-ูอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๗๐              
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

- ตรวจแผนการวัดผลประเมินผลตาม
แผนการเรียนรู้ 

- แผนการเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ตรวจเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

๓. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับ
ให้บริการด้านการผลิตสื่อและเครื่องมือ
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

- ประเมินการใช้สื่อ 
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินการใช้สื่อ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับดี
เยี่ยม 
 ๘.๒ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ในระดับดีเยี่ยม 
 ๘.๓ สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 

 
 
 
  (ลงชื่อ)……………………………….………..……....             (ลงชื่อ)………………….……………..……….. 
             (นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง)                                       ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ )
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โครงกำร   กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงำน   วิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียำ บุญตำ  
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการ
วางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเด็กเยาวชน 
ที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบาย
ในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า  “โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือพัฒนำนักเรียนด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 

๓. เป้ำหมำย  
๓.๑ ด้ำนปริมำณ  

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกคน  

๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน  
๓.๒ ด้ำนคุณภำพ  

๓.๒.๑ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น  
๓.๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

๔.  วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือชี้แจงโครงกำรฯและมอบหมำยภำระงำน เม.ย. ๒๕๖๕ ครูสุนทรียา และคณะ 

๒. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
➢ กิจกรรมกำรปลูกพืชผักและการเพาะเห็ด 
ขั้นตอนกำรเตรียมกำร 

๑. ประชุมคณะครู / วำงแผน จัดท ำโครงกำร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๓. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 

● แบ่งกลุ่มกำรจัดเตรียมดินเพ่ือเพำะปลูก 
● เตรียมพันธุ์พืช 
● ลงมือปฏิบัติ 
● กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมทั้งจ ำหน่ำย       

 สรุปและประเมินผล        
 
➢ กิจกรรมชวนน้องออมทรัพย์กับสหกรณ์ 
๑. ประชุมคณะครู /วำงแผน จัดท ำโครงกำร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๓. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 

● ชวนน้องออมทรัพย์กับสหกรณ์ 
๔. สรุปและประเมินผล     
 
➢ กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
๑. ประชุมคณะครู / วำงแผน จัดท ำโครงกำร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๓. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 

● กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
๔. สรุปและประเมินผล     
 
➢ กิจกรรมธนาคารขยะ 
๑. ประชุมคณะครู / วำงแผน จัดท ำโครงกำร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๓. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 

● กิจกรรมธนาคารขยะ 
๔. สรุปและประเมินผล     

 
ก.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
ก.ค. ๖๕ - มี.ค.๖๖ 
 
 
 
 

 
ครูกัลยกร บุญญะวัตร 
ครูปวิตรา สุวรรณฉิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูสุนทรียา บุญตา 

ครูสรุตา  ถานอาจนา 
 
 
 
 
 

 
ครูธีระศักดิ์ รวยอารี 

 
 

 
 
 
 
ครูปวิศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

 
 

 
 
 

๓. สรุปโครงการ มี.ค.๖๖ ครูสุนทรียา และคณะ 
 
๕.  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
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๖. สถานที่จัด  โรงเรียนวัดแค 
๗.  การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
ผลผลิต (Output) 
➢ ๑.เพ่ือน ำเอำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นบริบทในกำร 

บริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสมและมีผลสู่กำรด ำเนิน
วิถีชีวิตที่มีคุณภำพของนักเรียน 

➢ ๒.เพ่ือใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้หรือรูปแบบของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในกำรด ำเนินกำรวิถึชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สอบถำม 

 
 

สอบถำม 

 
แบบสอบถำม 

 
 

แบบสอบถำม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
➢ ๑. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำวิถีชีวิตเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
๒. นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองได้เรียนรู้เพื่อน ำสู่ชีวิตจริงของชุมชน 

 
ควำมพึงพอใจ 

 
ควำมพึงพอใจ 

 
แบบประเมินควำม

พึงพอใจ 
แบบประเมินควำม

พึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ เพ่ือพัฒนำนักเรียนด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 

 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………..………….…     (ลงชื่อ) …………..…………………………… 
       (ว่าที่ร.ต หญิง สุนทรียา  บุญตา )                                 ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ )  
              ผู้เสนอโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ   นิเทศภายในโรงเรียน 

แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑ , มฐ.๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด โดยครูผู้สอนจะต้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของผู้เรียน รวมไปถึงการออกแบบการวัดและประเมินผล เพ่ือให้น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสามารถพิจารณาได้ผ่านกระบวนการนิเทศการสอน 
 การนิเทศ จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม เติมส่วนที่ขาดให้กันและกัน      
จึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละข้ันตอนบอกระยะเวลาในการนิเทศทาง
ปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับและขณะด าเนินการ ควรมีการบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่
จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 โรงเรียนวัดแค ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการนิเทศภายใน
ขึ้นมา เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษาที่ระดับ ๓ ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๗๐  
 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
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  ๑. ครูโรงเรียนวัดแค มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม 

ระเวลาด าเนินงาน 
เม

.ย
. ๖

๕ 

พ.
ค.

 ๖
๕ 

มิ.
ย.

 ๖
๕ 

ก.
ค.

 ๖
๕ 

ส.
ค.

 ๖
๕ 

ก.
ย.

 ๖
๕ 

ต.
ค.

 ๖
๕ 

พ.
ย.

 ๖
๕ 

ธ.ค
. ๖

๕ 

ม.
ค.

 ๖
๖ 

ก.
พ.

 ๖
๖ 

มี.
ค.

 ๖
๖ 

๑ ขั้นวางแผนการ
นิเทศ (P) 
   ๑.๑ เสนอ
โครงการ/กิจกรรม
และจัดสรร
งบประมาณ  
 

            

   ๑.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน
โรงเรียน 
 

            

    ๑.๓ ประชุม
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อ
ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ 
เพ่ือวางแผนการ
นิเทศภายใน 

            

๒ ขั้นด าเนินการ 
(D) 
    ๒.๑ ประชุมครู 
และวิทยากรให้
ความรู้ความ 
ความเข้าใจเรื่อง
กระบวนการนิเทศ 
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ที ่

 
 

กิจกรรม 

ระเวลาด าเนินงาน 

เม
.ย

. ๖
๕ 

พ.
ค.

 ๖
๕ 

มิ.
ย.

 ๖
๕ 

ก.
ค.

 ๖
๕ 

ส.
ค.

 ๖
๕ 

ก.
ย.

 ๖
๕ 

ต.
ค.

 ๖
๕ 

พ.
ย.

 ๖
๕ 

ธ.ค
. ๖

๕ 

ม.
ค.

 ๖
๖ 

ก.
พ.

 ๖
๖ 

มี.
ค.

 ๖
๖ 

   ๒.๒ สร้าง
เครื่องมือการ
นิเทศ  

            

   ๒.๓ ด าเนินงาน
ตามโครงการ 
นิเทศการสอนทุก
ชั้นอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ภาคเรียน  
(ภาคเรียนที่ ๑) 
นิเทศการสอนทุก
ชั้นอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ภาคเรียน  
(ภาคเรียนที่ ๒) 

            

 ๒.๔ ผู้นิเทศชื่นชม
และให้ก าลังใจยก
ย่องการให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้รับการ
นิเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

            

๓ ขั้นประเมินผล 
(C)  
   ๓.๑ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการนิเทศ 
ก ากับ ดูแลและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

            

   ๓.๒ ประเมินผล
และสรุปผลการ
ด าเนินงาน      
เพ่ือน าไปผลไป
ปรับปรุงพัฒนา 
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ที ่

 
 

กิจกรรม 

ระเวลาด าเนินงาน 

เม
.ย

. ๖
๕ 

พ.
ค.

 ๖
๕ 

มิ.
ย.

 ๖
๕ 

ก.
ค.

 ๖
๕ 

ส.
ค.

 ๖
๕ 

ก.
ย.

 ๖
๕ 

ต.
ค.

 ๖
๕ 

พ.
ย.

 ๖
๕ 

ธ.ค
. ๖

๕ 

ม.
ค.

 ๖
๖ 

ก.
พ.

 ๖
๖ 

มี.
ค.

 ๖
๖ 

และวางแผนนิเทศ
ในครั้งต่อไป 
 

๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(A) 
  ๔.๑ ประชุม
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา เพ่ือ
ประเมินผลการ
นิเทศการสอนและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

            

  ๔.๒ รายงานผล
การนิเทศให้
โรงเรียนทราบ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปแก้ไขปรับปรุง 
และพัฒนาในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใน
ปีการศึกษาต่อไป 

            

 
๕.งบประมาณ ๒,๐00     บาท 
๖.สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
 
๗. ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์ 
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๑. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
และสามารถน าไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- สังเกตการสอน 

 
 

- แบบสังเกตการสอน - ระดับดีข้ึนไป 

 

๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 

- รายงานผลการ
ทดสอบระดับ
ระสถานศึกษา 

- แบบรายงานผลการ
ทดสอบระดับ
สถานศึกษา 

- ระดับผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูโรงเรียนวัดแค มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 ๘.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
  (ลงชื่อ)……………………………….………..……....             (ลงชื่อ)………………….……………..……….. 
             (นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง)                                       ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ ) 
                  ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชนิดา   ทิพวารี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑ - มฐ.๓ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ , ๕ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง  ชุมชน
และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคม
ต้องการ  ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบาย
ดังกล่าว 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ที่ก าหนด 

๒.๒ เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๒.๓  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
๒.๔  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพ

การศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย        
๓.๑  เชิงปริมาณ 
      ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
      ๒. บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  
       ๑.  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
       ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา

การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๗ พ.ค.๖๕ ครูชนิดา 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ผู้อ านวยการ 
๓. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๗ พ.ค.๖๕ คณะครู 
๔. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีและด าเนินการ 

ตามแผนฯ 
๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๖ คณะครู 

๕. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖ คณะครู 

๖. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ - ๑๕ มี.ค.๖๕ ผู้อ านวยการ 

๗. จัดท ารายงานประจ าปี SAR ๑ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ผอ./คณะครู 
๘. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖๖ ผอ./ครูชนิดา 

 

๕.งบประมาณ      จ านวน  ๕,๐๐๐   บาท 
๖.สถานที่จัด         โรงเรียนวัดแค 
๗.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
 (๓  มาตรฐาน) 

ประเมินตามมาตรฐาน แบบประเมินมาตรฐาน 

๒. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 

ประเมิตามนมาตรฐาน แบบประเมินมาตรฐาน 

๓.บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินตามมาตรฐาน แบบประเมินมาตรฐาน 

๓. รายงานประจ าปี (SAR) รายงานประจ าปี แบบรายงานประจ าปี 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๒.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 

 

๙. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ..................... .............................. 
        (นางสาวปวิตรา  สุวรรณฉิม)                                                 (นางรัชดาวลัย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ                             ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

แผนงาน          บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                         นายปวริศร์ เอ้ือหย่ิงศักดิ์  
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.               กลยุทธ์ที ่  ๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๓ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................. 
๑.หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาทุกแห่ง  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตบริการให้มีความรู้
ความสามารถมีพัฒนาการทุกด้านท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมณีพฤกษ์  ด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายภารกิจ
ให้สถานศึกษาน ามาปฏิบัติอย่างเต็มที ่

กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ สร้างสุนทรียภาพ  
ให้ผู้ที่ศึกษาและร่วมกิจกรรมมีลักษณะนิสัยที่ดี ในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้น การออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ร่างกายแข็งแรง  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ได้   

โรงเรียนวัดแคเห็นความส าคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือให้นักเรียน  
ของโรงเรียนได้มีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาที่ดี  จะส่งผลให้ การพัฒนา 
การด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย 
   
 ๒.วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ออกก าลังกาย  จะได้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด 
๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม 
๒.๖ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๓.เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  โรงเรียนวัดแค เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
              ๑.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖ ชื่นชม มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
              ๒.  นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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              ๓.  นักเรียนได้ออกก าลังกาย  จะได้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
ห่างไกลยาเสพติด 
 ๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 

เม.ย. ๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

๒. ประชุมโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย. ๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ค. ๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 
๔ .ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

  

    - กิจกรรมกีฬา ตลอดปกีารศึกษา นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 
    - กิจกรรมดนตรี ตลอดปกีารศึกษา นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 
    - กิจกรรมศิลปะ 

  

๕. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ย. ๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

๖. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ก.ย. ๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
และรายงาน 

ก.ย. ๖๕ / มี.ค.๖๖ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ 

 

๕. งบประมาณ      ๑๕,๐๐๐   บาท 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 
๗. การประเมิน 

๗.๑  สังเกต 
๗.๒  แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑  นักเรียนได้ออกก าลังกาย  จะได้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย 

ห่างไกลยาเสพติด 
๘.๒  นักเรียนชื่นชม มีทัศนคติที่ดี และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๘.๓ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออก 
๘.๔  นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 
     (นายปวริศร์   เอื้อหยิ่งศักดิ์)                                                    (นางรัชดาวลัย์   ศรีสวัสดิ์) 
              ผู้เสนอโครงการ                                                                ผู้อนุมัติโครงการ                            
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โครงการ    วันส าคัญ  

แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายปวริศร์ เอ้ือหย่ิงศักดิ์ 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ. ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน 

รู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  
 สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรม  
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และ  
ครูบาอาจารย์   กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้  
และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างท่ีดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่าง ๆ  
๒.๒ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 

  
๓. เป้าหมาย  

๓.๑ ด้านปริมาณ  
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ  ๙๕  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมได้เข้าร่วม

กิจกรรม  
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับการพัฒนาด้านนักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่าง ๆ  

๓.๒ ด้านคุณภาพ  
๓.๒.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อวันส าคัญของไทยชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับ

โรงเรียน 
             ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีจิตส านึก  และตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง 
ศาสนาไทย     
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๔.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
 

 ครูปวริศร์ 

๒. ด าเนินงานตามโครงการ 
    ๒.๑ วันวิสาขบูชา 
          ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ 
จัดท าโครงการ 
          ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓. จัดกิจกรรม 
              - พิธีเวียนเทียน 
   ๒.๒ วันไหว้ครู 
         ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ 
จัดท าโครงการ 
         ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
         ๓. จัดกิจกรรม 
           - พิธีไหว้ครู 
              - มอบทุนการศึกษา 

    มิ.ย. ๖๕ 
 
 
 
 

มิ.ย. ๖๕ 

 
ครูปวริศร์ 

 
 
 
 
 

ครูปวริศร์ 
 
 
 

    ๒.๓ วันสุนทรภู่ 
          ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ 
จัดท าโครงการ 
          ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓. จัดกิจกรรม 
             - จัดป้ายนิเทศ 
             - คัดลายมือ 
             - วาดภาพระบายสี 
             - แต่งค าประพันธ์ 
             - เขียนเรื่องจากภาพ 
             - อ่านท านองเสนาะ 
             - ตอบปัญหา 
             - ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร 

๔. สรุปและประเมินผล 

มิ.ย. ๖๕ ครูชนิดาและคณะครู 

   ๒.๔ วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา 
         ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
         ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
         ๓. จัดกิจกรรม 
              - ตักบาตร 

  ๒๓ ก.ค ๖๕ ครูธนัญญา 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
              - แห่เทียนพรรษา/ฟังธรรม 
              - บ าเพ็ญประโยชน์ 
        ๔. สรุปและประเมินผล 
 

    ๒.๕ วันภาษาไทย 
          ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ/ จัดท าโครงการ 
          ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓. จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติวันภาษาไทย 
            ● จดันิทรรศการวันภาษาไทย 
            ● ตอบปัญหาวันภาษาไทย 
            ● แข่งขันคัดลายมือ 
            ● แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
          ๔. สรุปและประเมินผล 
 

ก.ค. ๖๕ ครูชนิดาและคณะครู 

   ๒.๖  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
       ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
        ๓. จัดกิจกรรม 
           ● การจัดบอร์ดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ 
           ● การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
           ● การแข่งขันตอบค าถามวันวิทยาศาสตร์ 
           ● ประกวดวาดภาพระบายสี 
           ● กิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
     ๔. สรุปและประเมินผล 
 

ส.ค. ๖๕ ครูธีระศักดิ์ 
และคณะครู 

     ๒.๗ วันแม่แห่งชาติ 
๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดกิจกรรม 

         ● ประกวดวาดภาพระบายสี                                   
         ● บ าเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้                                                                       
         ● ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                                       
       ๔. สรุปและประเมินผล 
 

ส.ค ๖๕ ครูปวิตราและคณะครู                                                                       

๒.๘ วันลอยกระทง 
     ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๓. จัดกิจกรรม 

พย. ๖๕ 
 

คณะครู 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
         ● ประกวดกระทง                                   
         ● วาดภาพระบายสีวันลอยกระทง 
         ● ประกวดนางนพมาศ 
      ๔. สรุปและประเมินผล 
 

๒.๙ วันพ่อแห่งชาติ 
     ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๓. จัดกิจกรรม 
         ● ประกวดวาดภาพระบายสี                                   
         ● บ าเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้                                                                       
         ● ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                                       
   ๔. สรุปและประเมินผล 
 

ธ.ค  ๖๕ ครูเกรียงไกร 
และคณะครู 

๒.๑๐ วันคริสต์มาส 
     ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๓. จัดกิจกรรม 
      ๔. สรุปและประเมินผล 
 

ธ.ค. ๖๕ 
 

ครูปวริศร์ และคณะ
คร ู
 

๒.๑๑ วันมาฆบูชา 
     ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๓. จัดกิจกรรม 
         ● เวียนเทียน/ฟังธรรม                                   
         ● บ าเพ็ญประโยชน์                                                                       
      ๔. สรุปและประเมินผล       

ม.ค. ๖๕ ครูสมพร และคณะครู 
 

๒.12 กิจกรรมวันเด็ก 
       ๑. ประชุมคณะครู / วางแผนการ / จัดท าโครงการ 
       ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
       ๓.จัดกิจกรรม 
         ● พิธีมอบเกียรติบัตร 
         ● การแสดงนักเรียน 
         ● ถ่ายภาพที่ระลึก/ถ่ายภาพ 
       ๔. สรุปและประเมินผล        

ม.ค ๖๕ ครูกัลยกร  
และคณะครู 

 

 

๕.  งบประมาณ   ๒๒,๔๑๒ บาท 
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๖.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้

ในการ
ประเมิน 

ผลผลิต (Output) 
๑ นักเรียนร้อยละ  ๙๕  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ให้นักเรียน 
ได้ร่วมได้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้รับการพัฒนาด้านนักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อวันส าคัญของไทยชุมชนได้
ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
๒. ผู้เรียนมีจิตส านึก  และตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาไทย     

 
ความพึง
พอใจ 

 
 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 

 
๗. การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 
     (นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์)                                                    (นางรัชดาวัลย ์  ศรีสวัสดิ์) 
              ผู้เสนอโครงการ                                                                ผู้อนุมัติโครงการ                                                             
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โครงการ                               โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน         วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายธีระศักดิ์  รวยอารี  
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง         
สนองกลยุทธ์  สพฐ.              มฐ.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่๑ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

................................................................................................................................................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล        
           ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียน
ให้เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา   เจตคติ  ด้วยความคิด
สร้างสรรค์  ตลอดจนกล้าคิด  กล้าท า  กล้าตัดสินใจ  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสนเทศ  เป็นคนหูตา
กว้างไกล  มีวิสัยทัศน ์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
 

๒. วัตถุประสงค ์              
          ๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ ์
          ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
          ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ  ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้รับประสบการณ์ตรง 
 

 ๓.  เป้าหมาย          
๓.๑ เชิงปริมาณ 

            ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงประถมศึกษาปีที ่๖ โรงเรียนวัดแค 
             ๒. คณะครูโรงเรียนวัดแค                                             

๓.๒ เชิงคุณภาพ         
    ๑. นักเรียนเกิดความคิด  ความสร้างสรรค์  และสามารถแก้ปัญหาได้ 

             ๒. นักเรียนมีความสนุกสนาน  ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนภายในห้องเรียน 
             ๓. เกิดประสบการณ์  ได้รับความรู้เพ่ิมเติม  จากการหาความรู้นอกสถานที ่
 

 ๔.  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
       ๑. ประชุมคร ู คณะกรรมการสถานศึกษา  
       ๒. ติดต่อสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
       ๓. ท าประกันภัยให้กับนักเรียน 
       ๔. ติดต่อรถท่องเที่ยว 
       ๕. ขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
       ๖. ด าเนินตามโครงการ 
       ๗. ประเมินผลโครงการ 
       ๘. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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 ๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมวางแผน 
ด าเนินการตามโครงการ 
การประเมินผล/ติดตามผล 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

พ.ค. ๖๕ 
ก.ค. – ส.ค. ๖๕ 
ก.ค. – ส.ค. ๖๕ 

ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ 
มี.ค. ๖๖ 

ครูธีระศักดิ์  รวยอารี 

 
 ๖. สถานที่ด าเนินการ 
          แหล่งเรียนรู้ ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
 
๗. งบประมาณที่ใช้ 
          ๑. เงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          ๒. เงินโครงการอาหารกลางวัน  
 
๘. การประเมินโครงการ 
           ๑.  การประเมินผลจากแบบสอบถาม 
           ๒.  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๑.  นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส  มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น 
           ๒.  นักเรียนมีวิสัยทัศน์  ก้าวทันต่อเหตุการณ ์ ข่าวสารสนเทศ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
           ๓.  นักเรียนมีความสุข  เป็นคนดี  เก่ง  และอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
  
 ๑๐. การอนุมัติโครงการ 
 
 
                                                                               
ลงชื่อ..................................................                           ลงชื่อ.................................... .............. 
          (นายธีระศักดิ ์ รวยอารี)                                          (นางรัชดาวัลย์   ศรีสวัสดิ์) 
               ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน   โรงเรียนวัดแค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธีระศักดิ์  รวยอารี 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๒  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๔ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม  

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากร
ของโรงเรียนซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือ
พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
๒. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง  

และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
๔. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๕. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณะครู 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ  
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดแค  จ านวน  ๑๔ คน  
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
๒. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
๓. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากข้ึน 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ล าดับที่ ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจง/เสนอแผนงาน/ขออนุมัติโครงการ ๑๗ พ.ค.๖๕ 
๒. จัดประชุมชี้แจง/แต่งตั้งคณะท างานประสาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เตรียมเอกสาร 
ติดต่อสถานที่  ทีขอศึกษาดูงาน 

๑๗ พ.ค.๖๕ 
 

๓. ด าเนินงานตามแผน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๕ 

๔. ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ ๓๑ มี.ค.๖๖ 
 
๕. งบประมาณ   ๔๔,๘๒๔  บาท 
๖. การวัดและประเมินผล    

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าหลัก  และศึกษาดูงาน  
เพ่ือพัฒนาตนเอง น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น   

 
๘. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 
 (นางสาวปวิตรา  สุวรรณฉิม)         (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวสัดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง  
๒.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
๓.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๔.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจเพ่ิมมากขึ้น 

สังเกต/ทดสอบ 
ตรวจสอบ 

สังเกต 
สังเกต 

แบบบันทึก/
แบบประเมิน 
แบบบันทึก 
แบบบันทึก 
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โครงการ    จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนงาน   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน   โรงเรียนวัดแค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายปวริศร์ เอ้ือหย่ิงศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๒  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๔ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวัดแค  เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูมาจ านวนหนึ่ง 

แต่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้มีจ านวนครูที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจ้างครูและบุคลากรสนับสนุน  
การจัดการศึกษาเพ่ิมเตมิ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
๒. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 

สะดวก และรวดเร็ว 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ  
๑. โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. โรงเรียนจ้างครูธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๑. ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิด   ประสิทธิผล 

๒. ครูธุรการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ
ราชการสะดวก รวดเร็วเป็นปัจจุบัน 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ล าดับที่ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติ 

 มี.ค. ๒๕๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

๒.ด าเนินการ(Do) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

รับสมัคร พ.ค. ๒๕๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

 รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกผู้สมัคร พ.ค. ๒๕๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

ขออนุมัติจ้างต่อเนื่อง ประกาศผลการ
คัดเลือก 

พ.ค. ๒๕๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

ท าสัญญาจ้าง จัดท าเอกสารจัด
จ้างตามระเบียบ               

ของโรงเรียน 

พ.ค. ๒๕๖๕  นายเกรียงไกร          
มีชัย 

อบรมและให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน 

อบรมชี้แจง
รายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

มอบหมายงานให้ปฏิบัติ มอบหมายงาน
ตามหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ 

พ.ค. 
๒๕๖๕- 

ม.ีค. ๒๕๖๖ 

ผอ.รัชดาวัลย์            
ศรีสวัสดิ์ 

๓. ตรวจสอบ
(Check) 

นิเทศและติดตามผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ม.ีค. ๒๕๖๖ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

๔. ปรับปรุง/
พัฒนา(Act) 

ประเมินผลและสรุปรายงาน น าผลการ
ประเมินมา
เปรียบเทียบ 

ปรับปรุง พัฒนา 

มี.ค. ๒๕๖๖ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์

 
๕. ระยะเวลาด าเนินงาน  
๖. งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๒๘,๐๐๐  บาท (แหล่งที่มาบริษัทเอกชน และเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 
 
 
 

กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ รายละเอียด 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ้างครูอัตราจ้าง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕ ๑๒๐,๐๐๐ นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ ์
จ้างครูธุรการ ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕ ๑๐๘,๐๐๐ นายเกรียงไกร  มีชัย 
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 ๑. กิจกรรมจัดจ้างครูอัตราจ้าง ๑๒๐,๐๐๐  บาท งบสนับสนุนจากบริษัทเคอรี่ฟลาวมิลล์ 
๒.กิจกรรมจัดจ้างครูธุรการ ๑๐๘,๐๐๐  บาท งบสนับสนับสนุนจาก สพฐ. 

รวม     ๒๒๘,๐๐๐  บาท 
 
๗. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑.นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๒.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการ
ให้บริการของโรงเรียน 
๓.ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา         ท าให้เกิดผลส าเร็จต่อโรงเรียนมากข้ึน 

สังเกต/ทดสอบ 
 

สังเกต 
สังเกต 
สังเกต 

แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน 

แบบบันทึก 
แบบบันทึก 
แบบบันทึก 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
๒. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน 
๓. ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาท าให้เกิดผลส าเร็จ

ต่อโรงเรียนมากขึ้น 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เสนอ  (ลงชื่อ…………………………………………..ผู้อนุมัต ิ
          (นายปวริศร์ เอื้อหยิ่งศักดิ)์                     (นางรัชดาวัลย์     ศรีสวัสดิ์) 
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โครงกำร   จัดระบบกำรเงินและกำรบัญชี 
แผนงำน   งบประมาณและการเงิน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียำ  บุญตำ 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ ๕ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
...................................................................................................................................................... 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงำนย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรเงินและกำรบัญชีกำรบริหำรงำน  
ดังกล่ำวต้องด ำเนินไปตำมระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสำมำรถตรวจสอบได้แต่จำกกำรศึกษำ  
สภำพปัจจุบันปัญหำพบว่ำครูมีหน้ำที่หลักคืองำนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนงำนกำรเงินและกำรบัญชี 
เป็นงำนพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติมผู้รับผิดชอบต้องด ำเนินกำรจัดท ำหลังเวลำรำชกำรท ำให้กำรปฏิบัติ  
งำนล่ำช้ำไม่เป็นปัจจุบันและเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมมั่นใจอีกทั้งกำรปฏิบัติงำนต้องติดต่อประสำนงำนกันระหว่ำง  
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร และงำนบริหำร อ่ืน ๆ ในหน่วยงำนเพ่ือประสิทธิภำพและควำมคล่องตัว ในกำรบริหำร 
จัดกำรโรงเรียนวัดแค 

จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดระบบกำรเงินและกำรบัญชีเพ่ือพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
และเพ่ือสนับสนุนงำนของทุกกลุ่มงำน/ฝ่ำยให้สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือตรวจสอบระบบงำนกำรเงินและกำรบัญชีของโรงเรียนให้ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือพัฒนำระบบงำนกำรเงินและกำรบัญชีของโรงเรียนและมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้อง 

สัมพันธ์กัน  
 

๓.  เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ                   

       ๓.๑.๑.ระบบงำนกำรเงินและกำรบัญชีของโรงเรียนถูกต้องตำมระเบียบเป็นปัจจุบันและสำมำรถ 

ตรวจสอบได้ 

 ๓.๑.๒. ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนกำรเงินและกำรบัญชี 

ได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตำมระเบียบและเกิดประสิทธิภำพสูงสูด 

 ๓.๒ เชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ โรงเรียนวัดแคมีระบบงำนกำรเงินและกำรบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถตรวจสอบได้ขึ้น 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

๑. 

 

● ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและ สพฐ.   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 

● ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ ผ่ำนมำ 
● ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโ

ครงกำรฯ 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
 

ครูสุนทรียำ 
และคณะครู 

๒. 

 

● ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือชี้แจงโครงกำรฯและมอบหม
ำยภำระงำน 

● ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
● กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 
- งำนตรวจสอบกำรเงินทุกครั้งที่มีกำรรับ-จ่ำย 
- งำนตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

ครูสุนทรียำ 
ครูมณฑกาญจน์  

และคณะครู 

๓. 

 

โครงกำรฯ นิเทศติดตำม กำรด ำเนินงำน และคอย
อ านวยความสะดวก ในการด า เนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก ำหนด 

ตลอดปีกำรศึกษำ ครูสุนทรียำ 

๔ ➢ สรุปประเมินโครงกำร 
จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ 

มี.ค. ๒๕๖๖ ครูสุนทรียำ 

 
๕.งบประมาณ  ๒,๐๐๐     บาท 
๖.สถานที ่  โรงเรียนวัดแค 
๗. ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ 

ประเมินผล 
๑. ระบบงำนกำรเงินและกำรบัญชี 
ของโรงเรียนถูกต้องตำมระเบียบเป็นปัจจุบันและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
- งำนตรวจสอบกำรเงินทุกครั้งที่มีกำรรับ-จ่ำย 
- งำนตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ำรวจ 

 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ำรวจ 

 

๒. ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและกำรบัญชีได้อย่ำงรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบันถูกต้องตำมระเบียบและเกิดประสิทธิภำพสูงสูด 

ประเมินผล 
ส ำรวจ 

แบบประเมินผล 
แบบส ำรวจ 

 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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๘.๑ สามารถตรวจสอบระบบงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน 

๘.๒ สามารถพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
สัมพันธ์กัน  
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)……………………………….………..……....             (ลงชื่อ)………………….……………..……….. 
             (ว่าที่ร.ต.หญิง สุนทรียา  บุญตา)                                 ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ ) 
                       ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ   พัฒนางานบริหารสินทรัพย์ 
แผนงาน   งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ. ๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธที่ ๕ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
...................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล 

งานพัสดุและสินทรัพย์  เป็นงานส่วนหนึ่งขงการบริหารงบประมาณ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีจุดประสงค์เ พ่ือมุ่ งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร  ผู้ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามา รถตรวจสอบได้  
และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

การด าเนินการเกี่ยวงานพัสดุและสินทรัพย์ จึงต้องกระท าด้วยความรอบคอบ มีหลักฐานที่ชัดเจน
ตรวจสอบได้  โรงเรียนวัดแค  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ  คุรุภัณฑ์ของโรงเรียน
ที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่าง ๆ  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว มีการตรวจรับ  
การจัดซื้อจัดจ้างการลงทะเบียน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
และการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  ครูภัณฑ์ และสาธารณูปโภค  เป็นไปเป็นตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติ 

๒.๒ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครภูัณฑ์ เกิดสภาพคล่องและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
๒.๓ เพ่ือควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครูภัณฑ์ของโรงเรียน 
๒.๔ บุคลากรทุกคนได้รับความสะอาดในด้านสาธารณูปโภค วัสดุ  และครภูัณฑ์ตรงความต้องการ 
๒.๕ ด าเนินการเบิก – จ่ายพัสดุและควบคุมจ าหน่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

    ๓. เป้าหมาย 

              ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                      ๓.๑.๑  วัสดุอุปกรณ์มีใช้อย่างพอเพียงตรงตามความต้องการ 
              ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                      ๓.๒.๒  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
 ๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๐ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ผอ.รัชดาวัลย ์
๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกรและคณะครู 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. ด าเนินงานตามแผน 

- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงาน/งานกลุ่ม
สาระฯ 
- ด า เนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง พั สดุ ต าม
ระเบียบพัสด ุ
- ทะเบียนคุม 

  ๑๗ พ.ค.๖๕ –  

๓๑ มี.ค.๖๖ 

ครูกัลยกรและคณะครู 
 

๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ   ๑๗ พ.ค.๖๕ –  

๓๑ มี.ค.๖๖ 

ผอ./ครูกัลยกร 

๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูกัลยกร 
 
๕. งบประมาณ       ๒,๐๐๐  บาท 
๖. สถานที่จัด    โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดผล และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
๑.ท าการเบิกจ่ายพัสดุและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบ 
ทางราชการ 
๒. อ านวยความสะดวกในด้านพัสดุ ครูภัณฑ์รวมทั้งสินทรัพย์
อ่ืน ๆ แก่บุคลากรและนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 

การประเมิน 

 

 

 
- แบบประเมิน 

 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.โรงเรียนท าการเบิกจ่ายพัสดุครูภัณฑ์และสินทรัพย์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒ .บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านพัสดุและ
สินทรัพย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมิน 

 

 

 
- แบบประเมิน 

 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ โรงเรียนมีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
๘.๒  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและได้รับความสะดวก 

 ๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………………                                (ลงชื่อ)………………………….……………………. 
               (นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร)                                  (นางรัชดาวัลย์   ศรสวัสดิ์) 
                        ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ                       
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โครงการ    โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครูภัณฑ์ 
กลุ่มงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายเกรียงไกร  มีชัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ข้อที่  ๑, ๕ 
สอดคล้องมาตรฐาน   2 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครูภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ 
ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โรงเรียนวัดแคได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครภูัณฑ์ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครภูัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. วัสดุครภูัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจ 
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ๑๖ – ๓๑ พ.ค. 65 นายเกรียงไกร  มีชัย 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน ๑๖ – ๓๑ พ.ค. 65 นายเกรียงไกร  มีชัย 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ  นายเกรียงไกร  มีชัย 
 ๓.๑ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  ๑ – ๓๐ มิ.ย.65  นายเกรียงไกร  มีชัย 
 ๓.๒ ด าเนินงานจัดซื้อจัดหา 

     ตามข้ันตอน 

๑ กรกฎาคม 65 - ๓๑ 
มี.ค.๖6 

นายเกรียงไกร  มีชัย 

๔ ประเมินผล ๑๕ – ๓1 มี.ค. ๖6 นายเกรียงไกร  มีชัย 
๕ สรุป รายงานผล ๓๑ มี.ค. ๖6 นายเกรียงไกร  มีชัย 

 
๕. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องการ 
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 ได้รับจ านวน ๒๕,๘๘๒ บาท   
 
๖.  การประเมินผล / เครื่องมือ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
จัดซื้อจัดหาวัสดุครภูัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

๑. สอบถาม สัมภาษณ์ 
๒. ประเมินโครงการ 

 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินโครงการ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครภูัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

๘.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ................................................ผู้อนมัุติโครงการ 
           ( นายเกรียงไกร  มีชัย )    ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ ) 
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูสุนทรียา  บุญตา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ ๑, ๒ และ ๓  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ ๓ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  โรงเรียนวัดแค ได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการท างานเน้นกระบวนการ มุ่งเน้นให้ครูได้รู้จักนักเรียนทุกคนสามารถจะช่วยเหลือ
นักเรียนได้ถูกต้องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ความสามารถของผู้เรียน การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน แก้ปัญหาของผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  
 
๒.วัตถุประสงค ์

2.1 ผลผลิต (OUTPUT) 
1. ผู้เรียนได้รับช่วยเหลือให้มีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้ 
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 

2.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. ผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้ 
2. ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 

๓.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือให้มีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้ 
3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
3.1.3 ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 

 
3.2 เชงิคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
3.2.2 ผู้เรียนรู้จักเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3.2.3 ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ตามสภาพอย่างเหมาะสม 

๔. วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  (Plan) 
 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการ 
และคณะครู 

๒. ประชุมคณะครู แต่งตั้งคณะท างาน (Plan) พ.ค. ๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการ 
และคณะครู 

๓. ด าเนินการตามแผน / กิจกรรม (Do) 
➢ กิจกรรมแนะแนว 
➢ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
➢ กิจกรรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
➢ พาน้องกลับมาเรียน 
➢ กิจกรรมแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด – 19 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจ าชั้น 

๔. นิเทศติดตามผล ประเมินผล (Check) ต.ค. ๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการ 
และคณะครู 
 

๕. ปรับปรุง พัฒนา (Action) 
พ.ย. ๒๕๖๕ 
 

ผู้อ านวยการ 
และคณะครู 
 

๖. สรุป/ รายงานผล มี.ค..๒๕๖๖ 
ครูสุนทรียา 
 

๕.งบประมาณ ๓,๐๐๐     บาท 
๖.สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
๗. การติดตามประเมินผล/ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑. โรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- การบันทึกข้อมูล - แบบบันทึกข้อมูล 

2. ครูทุกคนจัดท าข้อมูลนักเรียนเน้น
รายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

- การบันทึกข้อมูลนักเรียน - แบบบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับช่วยเหลือทุกคนและผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
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๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)……………………………….………..……....             (ลงชื่อ)………………….……………..……….. 
             (ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนทรียา  บุญตา)                                 ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ ) 
                      ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ     วันแห่งความภาคภูมิใจ 

แผนงาน          บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.     มฐ.๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๑ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖   
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดแคเป็นสถานศึกษาที่ ได้รวบรวมประสบการณ์ด้าน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
ในด้านวิชาการ และทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่เด็ก ซึ้งถือว่าเป็นเบ้าหลอมที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เพ่ือให้เด็กที่เรียนส าเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
จากโรงเรียนวัดแค ได้มีขวัญก าลังใจในการที่จะไปศึกษาต่อ และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีความระลึกถึงกัน และยังได้เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนวัดแคได้เห็นความส าคัญของเด็กที่จบไปจึงได้จัดท าโครงการ  
วันแห่งความภาคภูมิใจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น 
 
๒ .วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับที่สูงต่อไปในอนาคต 
 ๒. เพ่ือให้เด็กให้ความส าคัญต่อการศึกษา 
 ๓. เพ่ือให้เด็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ มีความภาคภูมิใจ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทางจิตวิทยา เพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก  
ที่ยังไม่จบการศึกษา 
 ๕ เพ่ือให้เด็กมีความมุมานะพยายาม และจะได้เป็นก าลังใจในการที่จะไปศึกษาต่อ ณ สถานศึกษา 
แห่งใหม ่
 
๓. เป้าหมาย 
 เด็กเล็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน ๑๘ คน เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ จ านวน
๒๖ คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแค 
 
๔.วิธีการด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนวัดแคเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 
 ๒. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ๓. ออกจดหมายชี้แจงถึงผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาท้ัง ๒ ระดับ เพ่ือทราบ 
 ๔. จัดกิจกรรมโครงการวันแห่งความส าเร็จ ณ หอประชุมสวาทยานนท์ โรงเรียนวัดแค 
 ๕. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
๕.งบประมาณในการด าเนินการ 
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 ประมาณการ   ๓,๐๐๐     บาท  
๖. สถานที่จัด  โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและการ

ประเมิน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต 
๑.เด็กอยากเรียนต่อในระดับที่สูงต่อไปในอนาคต 
๒.เด็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีความภาคภูมิใจ 
 ๓.เพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาเล่าเรียน
ของเด็กท่ียังไม่จบการศึกษา 

 
สัมภาษณ์ 

 
สัมภาษณ์ 

 
สัมภาษณ์ 

 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. เด็กอยากเรียนต่อในระดับที่สูงต่อไปในอนาคต 
 ๒. ผู้ปกครองมีแรงจูงใจที่จะส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดแค 
 ๓. เด็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ มีความภาคภูมิใจ 
 ๔. มีการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตวิทยา เพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กที่ยังไม่
จบการศึกษา 
 ๕. เด็กมีความมานะพยายาม และจะได้เป็นก าลังใจในการที่จะไปศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………..………….…     (ลงชื่อ) …………..…………………………… 
       ( นางสาวมณฑกาญจน์    จินรักษ์)                         ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ )  
              ผู้เสนอโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ      
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โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ (ชั้นน า) 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาสติสัมปชัญญะ มีกัลยาณมิตรต่อกันทั้ง ครูนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนน าพานักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุล ทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาระการเรียนรู้ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิถีทางศาสนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและเป็นคนเก่งของสังคมสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ใด้อย่างมีความสุข  
 โรงเรียนวัดแค  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ รวมถึงปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์และ
ด้านการส านึกในความเป็นไทยการปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติโดยน้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียนวัดแคด าเนินการตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธร้อยละ ๙๐ (แนวทางด าเนินการ ๒๙ 
ประการ) 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
๓.  เป้าหมาย        
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนวัดแคเนินการตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธร้อยละ ๙๐ (แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการ) 
 ๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าค่ายคุณธรรม 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 
 ๒. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
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 ๓. นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส านึกในความเป็นไทย 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๕ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๕ ผู้อ านวยการ 
๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. ๖๕ คณะครู 
๔. 
 
 

ด าเนินการตามแผน 

• ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
วิถีธรรมน าสุข 

• ค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 
• ศึกษานักธรรม  ตรี  โท เอก 
• สวดมนต์สุดสัปดาห์ 
• กิจกรรมบันทึกความดี 

 
 

๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ 

 

- ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
 

- ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
- ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
- คณะครูทุกคน 
- ครูมณฑกาญจน์ 

๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 

 
 
 
 
๕. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนวัดแค  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
๖. สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
    ๑. ผู้เรียนทุกชั้นเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
    ๒.ผู้เรียนทุกชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ 
   ๓. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สอบธรรมศึกษา 
   ๔. ผู้เรียนทุกชั้นเข้าค่ายคุณธรรม 

 
- สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๑. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 
   ๒. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
   ๓. นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยและส านึกในความเป็นไทย 

 
- สังเกต/ตรวจผลงาน 
 
- ประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก
พฤติกรรม 

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมตามแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิถีพุทธ 
 ๓. ครูและ นักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ 
 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

          ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ.................................................. 
(นางสาวสรุตา ถานอาจนา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชื่อ.................................................. 
        (นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง) 
             ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ   อาหารกลางวัน 

แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑ (ประถมฯ) / มฐ.๑ มฐ.๒ (ปฐมวัย) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่๕ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๔๒  หมวดที่  ๑ บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตราที่ ๖ ความว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความ
พร้อมก่อนที่จะพัฒนาด้านอ่ืน  และ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  และเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วนเพียงพอที่จะท าให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค อีกทั้งนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโครงการซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วยจากบริบทดังกล่าวโรงเรียนจึงได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย  จึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อ
รองรับการด าเนินการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่  ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ  

๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  

      
๓.  เป้าหมาย        

๓.๑  เชิงปริมาณ 
       การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดแคร้อยละ ๑๐๐ 

ได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกวัน ทุกคนในปีการศึกษา/ปีงบประมาณเป็นเวลาภาคเรียนละ ๑๐๐ วัน 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  มีพัฒนาการด้านน้ าหนักส่วนสูงตามโรงเรียนวัดแค  ตาม
เกณฑม์าตรฐานและมีพัฒนาการด้านสุขนิสัยที่ดีขึ้น 
 

 

 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๐ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๗ พ.ค. ๖๕ ผู้อ านวยการ 
๓. การจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ๑๗ พ.ค. ๖๕- ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูกัลยกร 
๔. การประกอบอาหาร ๑๗ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูกัลยกร/แม่ครัว 
๕. การตรวจสอบคุณภาพอาหาร ๑๗ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูปวิตรา 
๖. การกรอกโปรแกรม เฝ้าระวังการเจริญเติบโต 

ของเด็กแรกเกิด- ๑๘ ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข 

๑๗ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูธัญญลักษณ์ 

๗. การกรอกโปรแกรมจัดอาหารกลางวัน  
(Thai School Lunch) 

๑๗ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูมณฑกานต์ 

๘. นิเทศก ากับและติดตาม ๑๗ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ผอ./ครูกัลยกร 
๙. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค. ๖๖ ครูกัลยกร 

 

๕. งบประมาณ      แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุนเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 
     (จ านวนนักเรียนทั้งหมด x ๒๑) x ๒๐๐ = งบอุดหนุนจากเทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 
     = ๑๖๗ x ๒๑ x ๒๐๐ = ๖๖๘,๐๐๐ บาท ( หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. การบูรณาการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหาร 
และโภชนาการ 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย การชั่งน าหนักและวัดส่วนสูง แบบบันทึกชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 

๓. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การวัดสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบสมรรถภาพ 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทุกคน 

๘.๒  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 
๘.๓  นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
๘.๔  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ................................. .................                                      ลงชื่อ................................................... 
        (นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร)                                                 (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน          บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวธัญญลักษณ์   นิลล้อม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.     มฐ  ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๓ 

ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ในทุกประเทศ ทุกสังคม เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่สุด ดังนั้นความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
สติปัญญาและสุขภาพของเด็กจะเป็นตัวก าหนดอนาคตของประเทศชาติและชุมชน เด็กที่มีสุขภาพดีนั้นสามารถที่
จะรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุด มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นการพัฒนาที่ดีของชาติ ถ้าเด็ก
สุขภาพที่ไม่ดี จะเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กไม่สามารถรับรู้ในวิทยาการและทักษะต่าง ๆ ได้ดี ท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโต
เป็นประชากรที่มีสมรรถภาพและสร้างประโยคให้สังคมเจริญรุ่งเรื่องและมั่นคงได้ ดังนั้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพเด็กจะต้องได้รับการคุมครองป้องกันดูแล เอาใจใส  ่ ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคม เด็กจึงจะสามารถเล่าเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
 โรงเรียนนับเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก ครอบครัว บุคลากร ของโรงเรียนและ
สมาชิกในชุมชน การศึกษาและสุขภาพ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีถ้วนหน้า จึงต้องจัดบริการทางด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนไปพร้อมกันอย่าง
สม่ าเสมอและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดจนผู้ปกครองบางคนขาดความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพอนามัยอยู่มากเด็ก 
ๆ มักจะถูกปล่อยละละเลยในด้านสุขภาพอนามัย 
 ดังนั้น โครงการโรงเรียนส่งสุขภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่เพียงแต่นักเรียน
เท่านั้น แต่เพ่ือชุมชนทั้งมวล การลงทุนในงานอนามัย เด็กวัยเรียนจึงเป็นการลงทุนที่มั่ นคงและให้ผลตอบแทน
อย่างไม่สิ้นสุด 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิตหลัก (Outputs) 
  ๒.๑.๑. นักเรียนไม่ประสบอุบัติเหตุ 
  ๒.๑.๒. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๑.๓. นักเรียน มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกายและอารมณ์ 
  ๒.๑.๔. นักเรียนมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และโรงเรียนได้ 
  ๒.๑.๕. นักเรียนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านสารเสพติด 
 
 
 ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
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  ๒.๒.๑. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  ๒.๒.๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนถึงวิธีการดูแล รักษาสุขภาพร่างกายและ
อารมณ์ของตนเอง รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
  ๒.๒.๓. เพ่ือลดปัญหาทางสาธารณสุขในชุมชน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนไม่ประสบอุบัติเหตุร้อยละ ๙๙ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๘ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดแค มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ร้อยละ 
  ๙๕ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และโรงเรียนในระดับดีร้อยละ ๘๕ 
  ๓.๑.๕ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านสารเสพติดน้อยกว่าร้อยละ๑ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  ๓.๒.๒ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองได้ถูกต้อง 
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
ประชุมวางแผนด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
● กิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนด้านอนามัยส่วนบุคคล 
● กิจกรรมดื่มนม 
● กิจกรรมแปรงฟัน 
● กิจกรรมตรวจความสะอาดร่างกาย 
● กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
● สมรรถภาพทางกาย 

พ.ค. ๖๕ 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค. ๖๕ 

มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 
มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ครูธัญญลักษณ์ และคณะ
คร ู

 ● กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
● กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ 
● กิจกรรมสุขาน่าใช้ 

● แนะน าวิธีการใช้ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ   

๓ เดือน / ครั้ง 
เทอมละ ๑ ครั้ง 

ครูธัญญลักษณ์ และคณะ
คร ู

 ● รณรงค์การประหยัดน้ า ประหยัดไฟหลังใช้ทุกครั้ง มิ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ ครูประจ าชั้น 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
● กิจกรรมอาหารปลอดภัย 
● ตรวจสอบคุณภาพอาหาร (สาธารณสุข) 
● ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร 
● กิจกรรม ๕ ส 
● กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
    - วันจันทร์ ท าท่ากระกอบเพลงมาร์ชวัดแค 
    - วันอังคาร เดินสมาธิ 
    - วันพุธ แอโรบิค 
    - วันพฤหัสบดี ลูกเสือ 
    - วันศุกร์ ร าวงมาตรฐาน 
 
 
 
ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 
เทอมละ ๑ ครั้ง 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ทุกวัน 

 
ครูทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิ้ว 
ครูเกรียงไกร มีชัย 
ครูทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิ้ว 
 

ครูเวรประจ าวัน 
- ครูธีรศักดิ์ รวยอารี 
- ครูสมพร พรหมมายนต์ 
- ครูธนัญญา สกุลซ้ง  
- ครูกัลยกร บุญญะวัตร 
- ครูธนัญญา สกุลซ้ง 
ครูธัญญลักษณ์นิลล้อม 
 

๕. งบประมาณ      ๑๐,๐๐๐    บาท 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนไม่ประสบอุบัติเหตุ 
๒. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
๓.นักเรียน มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกายและ 
อารมณ์ 
๔. นักเรียนมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และ 
โรงเรียนได้ 
๕. นักเรียนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านสารเสพติด 
 

 
ส ารวจ 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
ส ารวจ 

 
แบบบันทึก 

การตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี สามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 
สังเกต 
ทดสอบ 

 
แบบบันทึก 
แบบทดสอบ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ๘.๑ นักเรียนไม่ประสบอุบัติเหตุ 
 ๘.๒ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๘.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดแค มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกายและอารมณ์จิตใจ 
 ๘.๔ นักเรียนมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และโรงเรียนได้ 
 ๘.๕ นักเรียนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านสารเสพติด 
 ๘.๖ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๙. การขออนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ......................................................                                  ลงชื่อ........................................................ 
      (นางสาวธัญญลักษณ์    นิลล้อม)                                           (นางรัชดาวัลย ์      ศรัสวัสดิ์) 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้อนุมัติโครงการ
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โครงการ   ซ่อมแซมอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑๑ มฐ.๑๓ (ประถมฯ)/ มฐ.๕ มฐ.๙ (ปฐมวัย) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ ๖   
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดแค เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๓ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา เป็นพ้ืนที่ธรณีสงฆ์ รอบ 
ๆ โรงเรียนเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโรงงาน ส่วนบริเวณภายในโรงเรียน  สนามส่วนใหญ่
เทพ้ืนซีเมนต์ เนื่องจากปัญหาน้ าท่วมขัง ในช่วงน้ าทะเลหนุน มีความพยายามที่จะปลูกต้นไม้ เพ่ือช่วยสร้าง
บรรยากาศให้มีความร่มรื่น  เย็นสบายให้อากาศบริสุทธิ์กับครูและนักเรียน  เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพภูมิทัศน์   ให้
มีบรรยากาศที่ร่มรื่นสะอาด สดชื่นและสวยงาม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย 
เกิดประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียน ให้ได้เรียนจากสภาพจริง  สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาทั้งนี้ ทาง
โรงเรียนยังได้จัดกาเรียนการสอน  ที่ด าเนินแนวทางตามรอยเบื้องพระบุคลบาทรัชกาลที่ ๙ แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด าเนินชีวิตแบบพออยู่ พอมี พอกิน  ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้และปลูกฝังนักเรี ยนด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันไป 

 
 ๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัยต่อการให้บริการ 
๒.๒ เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ  อุปกรณ์ มาสนับสนุนการเรียนการสอน 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ใกล้ตัวผู้เรียนและ  

ผู้สอนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๒.๔ เพ่ือจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่น่ามอง นักเรียนเกิดความรักและ

ปลูกฝังนิสับรักความสะอาดและรักสิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับนักเรียนและบุคลากร 
 

 ๓. เป้าหมาย 

              ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑  ครูและนักเรียนทุกคนพึงพอใจในอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  ๓.๑.๒  นักเรียนและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีจิตอาสาร่วมรับผิดชอบดูแลสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
              ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                     ๓.๒.๑  โรงเรียนเป็นองค์กรต้นแบบที่มีการดูแลพัฒนาอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒  โรงเรียนมีอาคารสถานที่  และแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๒.๓  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียน 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๐ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ผอ. 
๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกรและคณะครู 
๔. ด าเนินงานตามแผน 

- ส ารวจอาคาร ห้องเรียน  และสถานที่อ่ืน ๆ 
- ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องประกอบ ห้องพิเศษต่าง ๆ 
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๑๗ พ.ค.๖๕ – 
 ๓๑ มี.ค.๖๖ 

ครูกัลยกรและคณะครู 

๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ ๑๗ พ.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๖ ผอ./ครูกัลยกร 
๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูกัลยกร 

๕. งบประมาณ        ๓๑,๗๖๕  บาท 

๖. สถานที่จัด     โรงเรียนวัดแค 

๗. การวัดผล และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. โรงเรียนมีอาคารเรียนมั่นคงปลอดภัยสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 
๒. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้สนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
-สอบถาม 

-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จากแหล่ งเรียนเรียนรู้และพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน                              

 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

   
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  โรงเรียนมีอาคารเรียนมั่นคงปลอดภัยสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 
๘.๒  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้สนองต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๘.๓  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียน 
 

 ๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………….                             (ลงชื่อ)………………………….……………………. 
               (นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร)                                  (นางรัชดาวัลย์   ศรสวัสดิ์) 
                      ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ                        
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โครงการ    การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและงานธุรการโรงเรียน 
กลุ่มงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นายเกรียงไกร  มีชัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.      มฐ  ๒ 
สอดคล้องมาตรฐาน   ๔ 
ระยะเวลา    เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการ มีความส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผน  
การจัดการศึกษาและการก าหนดนโยบายของโรงเรียนทุก ๆ ฝ่าย หากโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
และงานธุรการ  ให้มีความถูกต้องทันสมัย เป็นระบบท าให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และมีความต่อเนื่อง 
ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และงานธุรการใหเป็นระบบถูกตอง เป็นปจจุบัน   
๒. เพ่ือจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา (smis) ใหเป็นปจจุบัน    
๓. เพ่ือน าขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนไดอ้ย่างถูกตองมีประสิทธิภาพและของประเทศชาติ   

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา เชิง
คุณภาพ 

  ๑. โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ งานธุรการ ไดถู้กตองเป็นระบบและเป็นปจจุบัน    
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ  

กิจกรรม /ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน 
-   ประชุมเสนอโครงการ 

 

พฤษภาคม ๖๕ 

 

ธุรการและสารสนเทศ 
ขั้นด าเนินการ 
- รับ- ส่งหนังสือราชการและงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ธุรการพร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระบบ 
- จัดหาจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบ

บริหารจัดการ สารสนเทศของสถานศึกษา (smis) 
- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

 

ธุรการ สารสนเทศ 

และคณะครู 

ขั้นประเมินผล 
- ครั้งที ่ ๑ 
- ครั้งที ่๒ 

 
๓๐ กันยายน ๖๕ 
๓๐ มีนาคม ๖๖ 

 
ธุรการและสารสนเทศ 

๕. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องการ 
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 จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท  
 
๖.สถานที่จัด         โรงเรียนวัดแค 
๗.  การประเมินผล / เครื่องมือ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการให้เป็นระบบ  

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๒. จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา (smis)  ให้เป็นปัจจุบันร้อยละ ๑๐๐ 

 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๓. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  ได้อย่ างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

 
สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และงานธุรการใหเป็นระบบถูกตอง เป็นปจจุบัน   
๒. เพ่ือจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา (smis) ใหเป็นปจจุบัน    
๓. เพ่ือน าขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนไดอ้ย่างถูกตองมีประสิทธิภาพและของประเทศชาติ  

  
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 
        (นายเกรียงไกร  มีชัย)                                                       (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕ 
ระยะเวลา    เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
.................................................................................................................................................................. 

๑. หลักการและเหตุผล 
                    จากแนวคิดการบริหารงานแบบกระจายอ านาจน ามาสู่ระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Base Management) โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการ
พัฒนาโรงเรียน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและการพัฒนาแก้ไข  โดยมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญ  
    ๒. วัตถุประสงค์ 
                  ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีการกระจาย 
อ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา   
                  ๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
                  ๒.๓ เพ่ือให้มีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน      
๓.  เป้าหมาย        

๓.๑  เชิงปริมาณ 
      ๓.๑.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน  
      ๓.๑.๒ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕  มีความพึงพอใจ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  

                ๓.๒.๑ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอยู่ในระดับดี 
                ๓.๒.๒ สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี  
                ๓.๒.๓ สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี  
                ๓.๒.๔ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับดี  
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๖ พ.ค.๖๕ ครูปวิตรา 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๖ พ.ค.๖๕  ผู้อ านวยการ 
๓. ประชุมครูชี้แจงรูปแบบกิจกรรม ๑๖ พ.ค.๖๕ ผู้อ านวยการ 
๔. ประชุมครู เดือนละ ๑ ครั้ง ครูปวิตรา 
๕. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูปวิตรา 
๖. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูกัลยกร 
๗. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูปวิตรา 

 

๕.งบประมาณ      แหล่งที่มาของงบประมาณ   งบอุดหนุนอ่ืน    จ านวน  ๕๐๐   บาท 
๖.สถานที่จัด         โรงเรียนวัดแค 
๗.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ผลลัพธ์       
๑. โรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
๒. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ โรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๘.๒ โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 

 

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

        (นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร)                                                 (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 

             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ      สหกรณ์ร้านโรงเรียนวัดแค 

แผนงาน          บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.    มฐ  ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๓ 

ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส าคัญ ๓ ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอ้ื อต่อการ
พัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงจะประสมความส าเร็จ 
 กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความรวมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ้มให้
มีความเข็มแข้งทางเศรษฐกิจ พ่ึงพาตนเองได้ และด ารงชิวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ใน
สถานศึกษา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสหกรณ์ในโรงเรียนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากจะ
เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย และฐานะทาง
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
      ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
      ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
      ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความ
รับผิดชอบ 
      ๓.๒.๒ นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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๔. กิจกรรม ขั้นตอน และการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ /แต่งตั้งคณะท างาน /
ประชุมวางแผน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 

๒ ด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. ๖๕ – มี.ค.๖๖ คณะท างานสมาชิกสหกรณ์ 
๓ ติดตามการด าเนินงาน พ.ค. ๖๕ – มี.ค.๖๖ นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 
๔ รายงาน/ประเมินผลการด าเนินโครงการ มี.ค. ๖๖ นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์ 

๕. งบประมาณ        ๕๐๐   บาท 
๖. สถานที่จัด        โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง 
๒. นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
สังเกต 

 
สังเกต 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ๘.๒ นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
 ๘.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๙. การขออนุมัติโครงการ 
 
 
ลงชื่อ....................................... ...........                                      ลงชื่อ................................................... 
        (นางสาวมณฑกาญจน์  จินรักษ์)                                            (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมตัิโครงการ
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โครงการ   โรงเรียนสีขาว 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงไกร  มีชัย / นายปวริศร์  เอ้ือหย่ิงศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ. ๑ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธที่ ๖ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรง โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และมักเชื่อมโยงไปยังปัญหา  
ด้านชู้สาว โดยผ่านทางชุมชน เพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะเสี่ยง อันมีผลท าให้วิถีการด ารงชีวิตของ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองห่างเหินไม่ เอาใจใส่บุตรหลานเท่าที่ ควร  
ปัญหาครอบครัวยากจน ผู้ปกครองรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักเรียน  
ตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทาง
ครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้ท าให้  
ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้นมารองรับ เพ่ือสร้างความตระหนัก 
ถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนร่วมกับชุมชน  
หามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด มุ่งหวังให้สถานศึกษา
เป็น “โรงเรียนสีขาว” 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. นักเรียนรูเทาทันและปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  
๒. นักเรียนรจูักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง  
๓. นักเรียนรูจักปองกันอุบัติเหตุ ปองกันโรค ปองกันภัยตาง ๆ รวมทั้งปญหาทางเพศ 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท รอยละ ๙๐   
๒. นักเรียนปฐมพยาบาลไดเ้มื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอยดูแลชวยเหลือผูอ่ืนได้ตามวัยรอยละ ๙๐    
๓. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาอบายมุขทุกชนิด รอยละ ๑๐๐    
๔. นักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคในการจัดกิจกรรมตอตานอบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรง 
และปญหาทางเพศรวมกับหนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ รอยละ ๙๐     

เชิงคุณภาพ 
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  ๑. นักเรียนดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท   
๒. ปฐมพยาบาลใหเมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย ดูแลชวยเหลอืผูอ่ืนไดต้ามวัย   
๓. หลีกเหลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด   
๔. นักเรียนมีสวนรวมรณรงคในกิจกรรมตอตานอบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรง  

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖5 คณะครู 
๒. ประชุมโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖5 คณะครู 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พ.ค. ๖5 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
๔ .ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน   
    - ค่ายต่อต้านยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา คณะครู 
    - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๖5 คณะครู 
    - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๖5 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
    - กิจกรรมประกวดวาดภาพ ๒๖ มิถุนายน ๖5 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
    - กิจกรรมประกวดเรียงความ ก.พ.๖5 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
๕. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.๖6 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
๖. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ มี.ค.๖6 นายเกรียงไกร  มีชัย / 

นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ 
๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และรายงาน พ.ค. ๖5 คณะครู 

 
๕. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องการ 
 จ านวน ๕๐๐ บาท  
 
๖.  การประเมินผล / เครื่องมือ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑. โรงเรียนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ๑. ตรวจปัสสาวะ 

๒. ส ารวจกลุ่มเสี่ยง 
๑. บันทึกการตรวจ 
๒. แบบส ารวจ 

๒. ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครง ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนรูเทาทันและปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  
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๒. นักเรียนรูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง  
๓. นักเรียนรูจักปองกันอุบัติเหตุ ปองกันโรค ปองกันภัยตาง ๆ รวมทั้งปญหาทางเพศ 

 
๘. การขออนุมัติโครงการ  
 
    
ลงชื่อ..................................................                                      ลงชื่อ......................... .......................... 
        (นายเกรียงไกร  มีชัย)                                                       (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ                                ลูกเสือ- เนตรนารี  เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดแค 
ผู้รับผิดชอบ                        นายธีระศักดิ์   รวยอารี และคณะครู 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.               กลยุทธ์ที ่  ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  ๑, ๒, ๓ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.หลักการและเหตุผล 
              การเข้าค่ายพักแรมและการเดินทางไกลของลูกเสือและเนตรนารี   เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยนที่ ท า ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุณธรรม   จริ ยธรรม   สร้ า งความสนุกสนานและความสามั คคี 
ในหมู่คณะ  ตลอดจนช่วยเหลือสังคมและเพ่ือนร่วมงานได้ดี  มีระเบียบวินัยในตนเอง  อาศัยอยู่ในสังคมที่
ดี  การจัดกิจกรรมนอกสถานที่  ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย  อยากจะร่วมท ากิจกรรม  และพบปะเพ่ือน ๆ   
ท าให้รู้จักเพ่ือนมากขึ้น  จึงต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างวินัย
นักเรียน 
๒.วัตถุประสงค ์
     ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
     ๒.๓ เพ่ือให้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
     ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน  เพลิดเพลินจากการศึกษานอกสถานที่ 
     ๒.๕ เพ่ือน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
              ลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  โรงเรียนวัดแค เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพัก
แรม 
     เชิงคุณภาพ 
              ๑.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
              ๒.  นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
        ๔.๑  ประชุมคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา 
        ๔.๒   ติดต่อสถานที่ที่จะไปเข้าค่ายพักแรม 
        ๔.๓   ท าประกันภัยให้กับนักเรียน 
        ๔.๔   ขออนุญาตน าลูกเสือ เนตรนารี  ไปเข้าค่ายพักแรม 
        ๔.๕   น านักเรียนเข้าค่ายพักแรม 
        ๔.๖   ประเมินผลโครงการ 
        ๔.๗   รายงานผลงาน 
 
๕.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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๖. งบประมาณ   
          ๖.๑ เงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          ๖.๒ เงินโครงการอาหารกลางวัน  
๗. การประเมิน 
          ๗.๑  สังเกต 
          ๗.๒  แบบสอบถาม 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๘.๑  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม 
          ๘.๒  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          ๘.๓  นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
          ๘.๔  นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือสังคม  

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. - พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. 

๑. เสนอโครงการ √ 
 

 
 

 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

 
 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

๒. จัดตั้งคณะกรรมการ ประชุม 
วางแผน 
๓. ติดต่อสถานที่ที่จะไปเข้าค่าย
พักแรม 
๔. ท าประกันภัยให้กับนักเรียน  

  

๕. น านักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม 
๖. ประเมินผลโครงการ  

  

๗.รายงานผล  

 

๙. การขออนุมัติโครงการ  
 
ลงช่ือ..................................................                                      ลงช่ือ................................................... 
        (นายธีระศักดิ์   รวยอารี)                                                   (นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์) 
             ผู้เสนอโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 



P a g e  | ๑๑๕ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง/ นางสาวสรุตา ถานอาจนา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
 จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง          
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงานท า-มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองด ี
          เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดแค จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) พอเพียง ๒) กตัญญู ๓) 
ซื่อสัตย์สุจริต ๔) ความรับผิดชอบ และ ๕) อุดมการณ์คุณธรรม  
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
 

๓.  เป้าหมาย        
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
  ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ 
ประการ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ 
ประการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การน าเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ พ.ค. ๖๕ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๕ ผู้อ านวยการ 

๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. ๖๕ คณะครู 
๔. ด าเนินการตามแผน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ผอ./ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 

๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูธนัญญา/ ครูสรุตา 
 
๕. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนวัดแค  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
 
๖. สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
   ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
๕ ประการ 

 
- สังเกต/สัมภาษณ์ 

 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบสังเกต/แบบ

สัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๑. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม ๕ ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การปลูกฝังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๓. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดี
ขึ้นไป 

 
- สังเกต/ตรวจผลงาน 

 
- สังเกต 

 

- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก

พฤติกรรม 
- แบบสังเกต 

 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแค ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ   
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางสาวสรุตา ถานอาจนา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชื่อ.................................................. 
        (นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง) 
             ผู้เสนอโครงการ 
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โครงการ    สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีระศักดิ์  รวยอารี  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   มฐ.ที่ ๑ ข้อ ๑, ๒  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  มฐ.  ๖  
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๑. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนวัดแค มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็นที่ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่าง มีความสุข เป็นไปตาม
หลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง สังคมอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดแค มีภารกิจ และความรับผิดชอบเพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัย จากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็น
อันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ  

ดังนั้น โรงเรียนวัดแค จึงจัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้สถานศึกษา และผู้มา
ติดต่อมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งสร้างต้นแบบการด าเนินการ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา อันส่งผลให้ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนของ สพฐ. ได้บรรลุผลส าเร็จต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย 

ในโรงเรียน  
๒.๒ เพ่ือให้ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 

จากอุบัติเหตุในโรงเรียน  
 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนวัดแค มีความรู้ความเข้าใจ การรักษาความปลอดภัย 
ในโรงเรียน  

๓.๑.๒ ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครอง  
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน  

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนวัดแค มีความรู้ความเข้าใจ การรักษาความปลอดภัย 

ในโรงเรียนตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนของ สพฐ. 
๓.๒.๒ ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครอง  

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๔. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน และตัวแทน
นักเรียน ศึกษานโยบายฯ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.๓ วางแผน ประสานงาน สถานที่ ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๔.๔ ด าเนินการตามก าหนดการ 
๔.๕ รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 

พ.ค. ๖๕ 
มิ.ย. ๖๕ 

ก.ค. – ส.ค. ๖๕ 
 

ก.ย.๖๕–ก.พ.๖๖ 
มี.ค. ๖๖ 

 
 

ครูธีระศักดิ์  รวยอารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูธีระศักดิ์  รวยอารี 

 
ครูธีระศักดิ์  รวยอารี 
ครูธีระศักดิ์  รวยอารี 

 

๕. งบประมาณ  
ใช้เงินอุดหนุนรายหัวจ านวน   ๕๐๐    บาท  
 

๖. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัด 

ประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

๑. ครู นักเรียน บุคลากร เข้าใจการรักษาความปลอดภัยใน โรงเรียน 
๒. ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อ ราชการ มีความปลอดภัย 

- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- การสัมภาษณ์  
- การสังเกตพฤติกรรม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.๑ ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนวัดแค มีความรู้ความเข้าใจการรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียน

อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
๗.๒ ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความ ปลอดภัย

จากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 
                                                                               
   ลงชื่อ..................................................                           ลงชื่อ... ............................................... 
          (นายธีระศักดิ ์ รวยอารี)                                          (นางรัชดาวัลย์   ศรีสวัสดิ์) 
               ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ
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โครงการ            โครงการส ามะโนนักเรียน 

แผนงาน   บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มฐ.๑๒ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ ๓ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ มีเขตพ้ืนที่บริการหมู่ ๒ และหมู่ ๔ ในต าบลปากคลองบางปลากด ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามส ามะโนนักเรียนที่ได้ส ารวจไว้ ดังนั้นงานการรับนักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป 
โรงเรียนวัดแค จ าได้ด าเนินการแผนการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนต่อชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียนของกระทรวง,สพฐ .  
ส ามะโนนักเรียนที่ได้ส ารวจไว้ และตามบริบทของโรงเรียนที่สามารถรับนัก เรียนได้ ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

 ๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือส ารวจนักเรียนในเขตบริการ 
๒.๒ เพ่ือรายงานข้อมูลนักเรียน 
๒.๓ เพ่ือจัดท าทะเบียนนักเรียน 
 

 ๓. เป้าหมาย 
              ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑  ส ารวจนักเรียนในเขตบริการ ที่จบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปากคลองบางปลากด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามท่ีระบุไว้ในส ามะโนนักเรียน  ในเดือนเมษายน 
  ๓.๑.๒  รายงานข้อมูลนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน และ ๑ พฤศจิกายนของทุกปี               
                     ๓ .๑ .๓  จัดท าทะเบียนนักเรียน : บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ เข้ า ใหม่ ในสมุดบันทึ ก 
ในเดือนมิถุนายน 
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   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๓.๒.๑  โรงเรียนสามารถด าเนินการรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ  การรับสมัคร 
และปฏิบัติตามหน้าที่ระเบียบก าหนดไว้มาสมัครเข้าเรียนต่อได้ตามจ านวนที่ก าหนด 
 

 ๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ ๑๐ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกร บุญญะวัตร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ผอ.รชัดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ 
๓. การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑๗ พ.ค.๖๕ ครูกัลยกรและคณะครู 
๔. ด าเนินงานตามแผน 

- กิจกรรมส ารวจนักเรียนในเขตบริการ 
- กิจกรรมรายงานข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิถุนายน 
และ ๑ พฤศจิกายน 
- กิจกรรมจัดท าทะเบียนนักเรียน 

๑๗ พ.ค.๖๕ – 
 ๓๑ มี.ค.๖๖ 

ครูกัลยกรและคณะครู 

๕. นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ ๑๗ พ.ค.๖๕ – 
 ๓๑ มี.ค.๖๖ 

ผอ./ครูกัลยกร 

๖. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน ๓๑ มี.ค.๖๖ ครูกัลยกร 
 
๕. งบประมาณ        ๕๐๐   บาท 
๖. สถานที่จัด     โรงเรียนวัดแค 
๗. การวัดผล และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. ร้อยละการน าลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ร้อยละของการจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและให้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
- บันทึกการ
รับนักเรียน 

 
 

 
- แบบบันทึก 
การับนักเรียน 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
- บันทึกการ
รับนักเรียน 

 
- แบบบันทึกการรับ

นักเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ การน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

  ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนและได้รับจัดสรรงบประมาณตามจ านวนนักเรียนที่รายงาน 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

 

       (ลงชื่อ)………………………………………….                             (ลงชื่อ)………………………….……………………. 

               (นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร)                                  (นางรัชดาวัลย์   ศรีสวัสดิ์) 

                      ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ                       
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โครงการ   โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูสุนทรียา  บุญตา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สอดคล้องกับมฐ.สพฐ.  มาตรฐานที่ ๑, ๒ และ ๓  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ ๖ 
ระยะเวลา   เริ่มต้น ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   สิ้นสุด  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการรังแกกันในกลุ่มนักเรียนและปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่ส าคัญ
เกิดขึ้นและส่งกระทบต่อนักเรียนโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต้องให้ความรอบคอบและละเอียดอ่อน  
เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นครูยังมีบทบาทส าคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันมองปัญหา 
หาทางแก้ไข ก าหนดบทบาทในการแก้ไขโดยมุ่งหวังให้เด็กได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพอย่างแท้จริง  
หากนักเรียนเหล่านี้ต้องตกอยู่ในสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองหรือไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ดูแลสั่งสอนอย่างใกล้ชิด และเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยแล้ว อาจส่งผลให้นักเรียนใช้
ชีวิตไปในทางที่ผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โรงเรียนวัดแคจึง
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวที่จะต้องช่วยกันประคับประคองอบรม สั่งสอน ดูแล และชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตของนักเรียนมิให้ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ผิดและไม่เหมาะสม โดยที่โรงเรียนเป็น
สถาบันหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดรองลงมาจากสถาบันครอบครัว เด็กบางคนใช้ช่วงเวลาในการอยู่
โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้าน จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านที่สองของเด็ก และคุณครู
เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กเช่นกัน ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจึงไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ ให้เฉพาะ
วิชาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสถานที่ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก รวมทั้งปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียนจากภยันตรายต่าง ๆ ดังนั้นการสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต  
 

๒.วัตถุประสงค ์
1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันใน 

สถานศึกษา  
2. สร้างทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องตัวฉันเป็นของฉัน กิจกรรมป้องกันการรังแกกันของนักเรียนใน

โรงเรียน 
 

๓.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือให้มีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้ 
3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
3.2.2 ผู้ เ รี ยนรู้ จั ก เลือกตัดสิน ใจเกี่ ยวกับอนาคตของตนเองได้อย่ าง เหมาะสม 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (Plan) 

พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการ และคณะครู 

๒. ประชุมคณะครู แต่งตั้งคณะท างาน (Plan) พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการ และคณะครู 
๓. ด าเนินการตามแผน / กิจกรรม (Do) 
    - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    - การคัดกรองนักเรียน 
    - การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
    - การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน 
    - มอบทุน 
    - ประสานเครือข่ายภายนอก เพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อ 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจ าชั้น 

๔. นิเทศติดตามผล ประเมินผล (Check) ต.ค. ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการ และคณะครู 
๕. ปรับปรุง พัฒนา (Action) พ.ย. ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการ และคณะครู 
๖. สรุป/ รายงานผล มี.ค..๒๕๖๖ ครูสุนทรียา 

๕.งบประมาณ ๕๐๐     บาท 
๖.สถานที ่ โรงเรียนวัดแค 
๗. การติดตามประเมินผล/ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑. โรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- การบันทึกข้อมูล - แบบบันทึกข้อมูล  

2.  ครู ทุ กคนจั ดท าข้ อ มู ลนั ก เ รี ยน เน้ น
รายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

- การบันทึกข้อมูลนักเรียน - แบบบันทึกข้อมูล 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนได้รับช่วยเหลือทุกคนและผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 
 
  (ลงชื่อ)……………………………….………..……....             (ลงชื่อ)………………….……………..……….. 
             (ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนทรียา  บุญตา)                                 ( นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ ) 
                      ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ      
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คณะผู้จัดท า 
๑. นางรัชดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๓. นางสาวธนัญญา  สกุลซ้ง          หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 
๔. นายธีระศักดิ์  รวยอาร ี หัวหน้างานบุคลากร  กรรมการ 
๕. นายเกรียงไกร  มีชัย            คร ู    กรรมการ 
๖. นางสมพร  พรหมมายนต์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๗. นางสาวมณฑกาญจน์ จินรักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘. นางสาวธัญญลักษณ์ นิลล้อม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙. นายปวริศร์  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐.  นางสาวชนิดา  ทิพวารี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๑.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา บุญตา  หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ  

   

 
  
  



P a g e  | ๑๒๖ 

 

 
 โรงเรียนวัดแค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

 

 


