
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
 โรงเรียนวัดอดิศร อ ำเภอล ำลูกกำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของโรงเรียนวัดอดิศร โดยครอบคลุมภำรกิจควำมรับผิดชอบให้ สอดคล้องกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งได้บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงสุดตำมศักยภำพ 
 โรงเรียนวัดอดิศรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 จะส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข เต็มศักยภำพ มีผลกำรเรียนที่สูงขึ้น 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท ำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 
 
                                                                     (นำยนิรัน  นิลทองหลำง)                                                             
                                                                   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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ค ำน ำ  
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ค าอนุมัติ 

 
  กำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนวัดอดิศร  ตำมท่ี
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนวัดอดิศร  ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีกำรศึกษำ 2563 
แล้วนั้น 
 
  เห็นควรอนุมัติ  จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

 
 

                                          ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอแผนฯ 
                      (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 
   

                                         ลงชื่อ ...................................................... ผู้อนุมัติแผนฯ 
                     (นำยปำริฉัตร  สันติโชค ) 

                   ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              โรงเรียนวัดอดิศร 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.นำยปำริฉัตร  สันติโชค   ประธำนกรรมกำร 
2.พระปลัดสำยันต์ สุจิตโต   กรรมกำร 
3.นำยสมควร  ปำนเถื่อน  กรรมกำร 
4.นำงสำวสุภำภรณ ์ ปำนเถื่อน  กรรมกำร 
5.นำยวันชัย  ต่ำยสุวรรณ์  กรรมกำร 
6.นำยสมโชค  อ่อนคล้ำย  กรรมกำร 
7.นำงรุ่งทิพย์  ชุ่มชื่น   กรรมกำร 
8.นำยสมเดช    วรศิริ   กรรมกำร 
10.นำยนิรัน  นิลทองหลำง  กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 
 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

๑. นำยนิรัน  นิลทองหลำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำงสำวเบญจภำ งำมเลิศรักษ์กุล  ครู คศ.๑            คณะท ำงำน 
3. นำงสำวกัญญำภัค ประจันทัง  ครู คศ.๑  คณะท ำงำน 
4. นำงสำวปรีชำนุช ชื่นเชำวกิจ  ครู คศ.๑  คณะท ำงำน 
๔. นำยสุริยำ  พลรักษำ  พนักงำนรำชกำร(ครู) คณะท ำงำน 
5. นำงสำวสุพิชญำ แสนเทพ  ครูอัตรำจ้ำง  คณะท ำงำน 
6. นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง         ครูอัตรำจ้ำง  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวชุตินันท ์ วรศิริ   ธุรกำรโรงเรียน  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำววิภำรัตน์    พลเสน   คร ูคศ.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 
 
 
 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดอดิศร  ตั้งขึ้นเม่ือวันที่  ๒๐  สิงหำคม  ๒๔๗๘ เริ่มแรกเปิดสอนชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ โดยอำศัยศำลำวัดเป็นห้องเรียน มีครูใหญ่ชื่อ  นำยบุญมี  มีรัตน์ ต่อมำเมื่อพ.ศ.  ๒๔๘๒ 
พระสงฆ์ ชำวบ้ำนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับทำงรำชกำรสร้ำงอำคำรเอกเทศหนึ่งหลัง  ถึงพ.ศ.  ๒๕๐๒ 
ได้รับงบประมำณซ่อมแซมและใน พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้ำงอำคำรแบบ   ๐๑๗ โดยพันโทพระวรสุนทโรสถบริจำคเงิน
หนึ่งแสนบำทสมทบรำชกำรอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นบำท สร้ำงเสร็จเมื่อ วันที่   ๙ มีนำคม  ๒๕๑๑  ต่อมำวันที่     
๙ มีนำคม ๒๕๑๒ ได้สร้ำงอำคำรประกอบอีกหนึ่งหลัง เพ่ือจะท ำเป็นห้องสมุด โดยเจ้ำอำวำสวัดอดิศร  พระ
อธิกำรสำยหยุด  อทฺฒทมฺโต  ต่อมำได้รับงบประมำณจำกต ำบลบึงทองหลำงกั้นฝำห้องชั้นล่ำงและเปิดท ำกำร
สอนถึงชั้นประถมปลำย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก    พ.ศ. ๒๕๒๓ นำยไสว ชมพูนุช ซึ่งเป็นครูใหญ่
เกษียณอำยุรำชกำร  มีนำยสุชำติ  วงษ์ทองค ำ  มำเป็นครูใหญ่แทน   และในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ นำยวีระ รื่นสุข 
ย้ำยมำเป็นครูใหญ่  และพ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยเฉลียว  อำรีย์  ได้ย้ำยมำเป็นครูใหญ่แทน  ต่อมำ วันที่ ๑๓ 
มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๐ นำยธงชัย  ค้อโนนแดง  ย้ำยมำเป็นครูใหญ่แทน  และในวันที่   ๙ มกรำคม  ๒๕๔๕ 
นำยสุรชัย  ภิญโญชีพ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรแทนนำยธงชัย  ค้อโนนแดง 
และมีเหตุขัดแย้งเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต ๒           
จึงมอบหมำยให้นำยวินัย  ยงเขตกำรณ์  ผู้ช่วยหัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอล ำลูกกำมำปฏิบัติหน้ำที่ครูใหญ่
โรงเรียนวัดอดิศรอีกต ำแหน่งหนึ่ง  พร้อมกับมอบหมำยให้ศึกษำนิเทศก์เขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี  เขต ๒ 
จ ำนวนสองท่ำนมำปฏิบัติกำรสอนนักเรียนด้วย คือ นำงจำรุรัตน์  เข็มลำยและนำยโกวิท  นำรำช   ต่อมำใน
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๖    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้มอบหมำยให้นำยวัชระธรรม  
จอมสืบ  ศึกษำนิเทศก์ ๖ มำปฏิบัติหน้ำที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรอีกต ำแหน่งหนึ่ง  และในวันที่ ๑ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘  นำยชณวรรธ  พรหมประสำธน์ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ต่อมำใน
วันที่ ๑๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นำยสิงหล  โรยทองค ำ ได้แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจนถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนำยสกล   พ่ึงสกุลได้มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร เมื่อเดือน เมษำยน พ.ศ. 
๒๕๕๓ จนถึง  พ.ศ. ๒๕๕๘  นำงนงนุช  สุวรรณะรุจิ  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ในวันที่ ๒๓ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง 30 กันยำยน 2560 นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล  ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลำคม 2560 จนถึง 3 ธันวำคม 2562  
ปัจจุบันนำยนิรัน นิลทองหลำง  ได้มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวั ดอดิศร  เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 
2562  โดยมีข้ำรำชกำรครูปฏิบัติกำรสอนจ ำนวน  ๔ คน  พนักงำนรำชกำร  (ครู) 1 คน  ครูอัตรำจ้ำง 3 คน 
ธุรกำรโรงเรียน 1 คน และนักกำรภำรโรง 1 คน จึงมีบุคลำกรในโรงเรียนจ ำนวน 10 คน   
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนผังบริเวณโรงเรียนโนนดู่โพนหวำยประชำสรรค์ 
 
                                   
 
                                                                                                                       
 
 
                                                                     
 
 
ปรัชญำ 

ปญฺญา   โลกสฺมิ   ปชฺโชโต      “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 
 

ค ำขวัญ 
รักการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าภูมิปัญญา  ก้าวหน้าสู่อาเซียน 

 
ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชื่อ นำยนิรัน  นิลทองหลำง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร  
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  คบ.จิตวิทยำและกำรแนะแนว สถำบันรำชภัฏมหำสำรคำม  ประกำศณียบัตรบัณฑิตสำขำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๕๓๕๓๙๓๗          
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนวัดอดิศร เมื่อวันที่  ๔  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  

2) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   -   คน 

 

อาคาร 

อนุบาล 

 

 

อาคารเรียน 

 

 

อาคารเรียน 

 

อาคาร 

เรียน 

 

อาคาร 

เอนกป

ระสงค ์

 

พักครู 

 
พักครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาธง 

 

สนามฟุตซอล 

 

อาคารเรียน 
 

อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหาร) 

 

อาคาร SML 

 (อนุบาล) ห้อ
งน

 ้า 

 

ลานจอดรถ 

 

 

ห้อ
งน

 ้า  

องค์พระ 



๓ 

 

ข้อมูลครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นำยสมเดช  วรศิริ ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน วท.บ. วิทยำศำสตร์ 
2 นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล ครู คศ.1 คบ.  ประถมศึกษำ 
3 นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง ครู คศ.1 ศษ.บ.  กำรศึกษำปฐมวัย 
4 นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน ครู คศ.1 ศษ.บ.  สังคมศึกษำ 
5 นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ ครู คศ.1 คบ.  ภำษำอังกฤษ 
6 นำยสุริยำ  พลรักษำ พนักงำนรำชกำร (ครู) ศษ.บ. พลศึกษำ 
7 นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ ครูอัตรำจ้ำง  คบ.  วิทยำศำสตร์ 
8 นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง ครูอัตรำจ้ำง(อบจ.) บธ.บ. บริหำรธุรกิจสำรสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
9 นำงสำวชุตินันท์  วรศิริ ธุรกำรโรงเรียน ปวส.  บัญช ี

10 นำยเจือ  โทสูงเนิน นักกำรภำรโรง ป.6 
 

ข้อมูลนักเรียน( ณ วันที่ 15   พฤษภาคม 2563 ) 
 ๑) จ ำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยจ ำนวน      14     คน 
 ๒) จ ำนวนนักเรียนระดับ ป.1-6  จ ำนวน    60     คน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ ำนวนห้อง 

เพศ  
รวม 

 
เฉลี่ยต่อห้อง ชำย หญิง 

อนุบำล 2 1 5 1 6 1 

อนุบำล 3 1 3 5 8 1 

ป.1 1 3 3 6 1 

ป.2 1 6 1 7 1 

ป.3 1 7 6 13 1 

ป.4 1 8 5 13 1 

ป.5 1 5 5 10 1 

ป.6 1 8 3 11 1 

รวมทั้งหมด 8 45 29 74  



๔ 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชำนเมือง สภำพพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณที่รำบริมคลอง
ขุดเพ่ือกำรเกษตร  ลักษณะพ้ืนดินเป็นดินร่วน  โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดอดิศร    ด้ำนหน้ำของโรงเรียน
ติดกับถนนหลวงชนบทเลียบคลอง 11 เป็นถนนลำดยำงเชื่อมระหว่ำงถนนพหลโยธิน – ล ำลูกกำกับถนน   
รังสิต – นครนำยก  กำรคมนำคมสะดวก  ด้ำนหลังของโรงเรียนติดกับล ำคลอง 11   มีระบบไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  มีระบบโทรศัพท์สำธำรณะและส่วนบุคคล   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร 
และรับจ้ำง นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว  ต่อปี   40,000  บำท    
 
จุดที่ควรพัฒนาในการด าเนินงานในปีการศึกษา  2563 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
  จุดเด่น      ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมกตัญญูกตเวที ร่ำเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น มีควำมสนใจและร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ มีควำมรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชำติ 
และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวมีควำมกระตือรือร้นและสนุกกับกำรเรียนรู้ ท ำกิจกรรมตำมล ำดับขั้นตอนและชื่นชมใน
ผลงำน 
  จุดที่ควรพัฒนา  พัฒนำผู้เรียนให้มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมกัน มีควำม
ประหยัด รู้จักกำรใช้และรักษำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีมรรยำทและปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม
ควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม รู้จักกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย มีจินตนำกำรและควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์มีทักษะในกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับวัยทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และกำรกะประมำณสำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้และทักษะต่ำงๆ ส่งเสริมให้สนใจใฝ่รู้รักกำรอ่ำน ฝึกกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมทีดี 

2)  ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น    ด้ำนกำรเรียนรู้และทักษะเบื้องต้นครูผู้สอนได้จัดให้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือฝึกทักษะ
เบื้องต้น  มีให้เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนเป็นไปตำมวัยของผู้เรียน  
               จุดที่ควรพัฒนา    ควรได้รับกำรพัฒนำด้วยกำรจัดให้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่จะพัฒนำสติปัญญำให้
มำกยิ่งขึ้น  ทั้งควำมคิดรวบยอด  กำรแก้ปัญหำ กำรมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีทักษะในเรื่อง
มิติสัมพันธ์ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น    โรงเรียน ชุมชน บ้ำน มีควำมร่วมมือกันในกำรจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ร่วมมือกัน
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะกับเด็กในชุมชน และอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำง เช่น ช่วยจัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ 
  จุดที่ควรพัฒนา ควำมหลำกหลำยของแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะกับเด็กปฐมวัย กำรให้ควำมร่วมมือกัน
อย่ำงทั่วถึง 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น    ผู้เรียนทักทำยด้วยอัธยำศัยอันดี ยกมือไหว้พร้อมกล่ำวค ำสวัสดี เมื่อเข้ำไปเยี่ยมห้องก็
จะต้อนรับและน ำผลงำนมำให้ชม   



๕ 

 

      จุดที่ควรพัฒนา ต้องฝึกให้เด็ก ๆ เกิดควำมเคยชินในกำร ยิ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่ทุกครั้ง และมีจิต
อำสำอย่ำงต่อเนื่อง 
5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น กำรได้ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอด้วยกิจกรรมกลำงแจ้ง  กำรวิ่งเล่นอย่ำงอิสระ      
กำรเล่นเครื่องเล่นสนำม  กำรละเล่นแบบไทย  ได้รับประทำนอำหำรและดื่มนมทุกคนด้วยกำรรณรงค์ของ
โรงเรียนจัดหำทุนอำหำรกลำงวันมำให้   
 จุดที่ควรพัฒนา สุขนิสัยที่ดีในบำงเรื่องต้องแก้ไข เช่น กำรล้ำงมือทุกครั้งหลังจำกเข้ำห้องน้ ำเสร็จ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภำพร่ำงกำร
แข็งแรง สุขภำพจิตที่ดี ร่ำเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน มีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัย
ด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำมีทักษะในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต  
  จุดที่ควรพัฒนา 
    พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์มีวจำรณญำณ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระให้สูงขึ้น และพัฒนำทักษะ
ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น  ด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น    
มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม   กำรร่วมกันท ำงำนกลุ่ม  กำรร่วมกัน ท ำควำมสะอำดโรงเรียน  
  จุดที่ควรพัฒนา   พัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์และสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี คนเก่ง รอบรู้และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้กับผู้เรียนได้ดี ผลิตสื่อกำรสอน
ให้มีคุณภำพ จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษำทั้งในและนอกโรงเรียน   
 3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ด้ำน  มีวินัย  มีควำมรับผิดชอบ          
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  ประหยัด  รู้จักอดออม และรู้จักใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำได้รับกำรปลูกฝังด้วยกิจกรรมต่ำงๆ  
       จุดที่ควรพัฒนา     โรงเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง   ด้ำนคุณธรรม  
ด้ำนควำมเมตตำ กรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
     จุดเด่น  มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีจิตส ำนึกควำมเป็นไทยด้วยกิจกรรมกำรยิ้มไหว้ทักทำยกัน มีกำรสวด
มนต์  ทุกวันศุกร์  ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัตินั่งสมำธิได้   มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติกิจกรรม  
               จุดที่ควรพัฒนา   โรงเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่องด้ำนมำรยำทในกำรพูด  
ฝึกนักเรียนให้ใช้ค ำลงท้ำย ครับ/ค่ะ  และกล้ำแสดงออกมำกข้ึน 



๖ 

 

         5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น  สร้ำงควำมเข้มแข็งโครงกำรดนตรีไทยอังกะลุงอย่ำงต่อเนื่อง  ผู้ เรียนมีสุขภำพกำย แข็งแรง 
ได้ออกก ำลังกำยด้วยกำรเล่นกีฬำอย่ำงอิสระ  ได้รับประทำนอำหำรทุกวัน  ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มนมทุกวัน ได้กำร
ระแวดระวังเรื่องสุขภำพ 
                จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง   ให้ชุมชน องค์กร
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้มำกยิ่งขึ้น 
 
ความต้องการในการพัฒนาในปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนวัดอดิศร มีแนวทำงในกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และงำนของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กล้ำแสดงออก มีวินัย สุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับดีมำก 
 3. ศึกษำและจัดท ำนวัตกรรมเพ่ือให้สื่อ / กระบวนกำรสอนมีกระบวนกำรที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
 4. ครูมีควำมรับผิดชอบ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และจัดกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพมำก
ยิ่งขึ้น 
 5.มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมหลำกหลำย ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษเป็นรำยบุคคล และ
ดูแลนักเรียน ที่ประสบปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน  และด้ำนอื่นๆ 
 6. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถำนศึกษำมำกขึ้น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 1. งบประมำณที่ได้รับน้อยมำกไม่พอน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้  กำรจัดสรรงบประมำณไม่ควร
ดูที่จ ำนวนนักเรียนอย่ำงเดียว ควรจะดูหลำยๆ อย่ำงประกอบกันว่ำโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นในด้ำนไหน  และควร
จะจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็กพัฒนำด้ำนต่ำงๆได้ถูกต้อง 

2. ห้องเรียนไม่พอกับชั้นเรียน  ต้องให้ปรับปรุงอำคำรเรียน 
3. บุคลำกรไม่เพียงพอ ควรจัดสรรบุคลำกรให้ครบเกณฑ์เพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้ครบชั้น 
4. โรงเรียนขนำดเล็ก ควรจัดสรรให้มีเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรปฏิบัติงำนเพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระครูผู้สอนที่ต้อง

ปฏิบัติงำนหน้ำที่พิเศษ เช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปา้หมาย 

 
วิสัยทัศน ์

โรงเรียนวัดอดิศรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำม
ศักยภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย รู้เท่ำทันเทคโนโลยี ทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภารกิจ 

1. ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จัดท ำแผนกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
และมีคุณภำพเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2. กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ แก่ผู้เรียนโดยกำร
ส่งเสริมควำมเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม
พ้ืนฐำน 9 ประกำร 

 3.   เฝ้ำระวังดูแลสุขภำพ  กำรรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ  กำรดื่มนมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 4.   จัดหำและท ำสื่อ  แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำที่เหมำะสมและหลำกหลำย 
 5.   มีกำรประเมินผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย 
          6.    ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในกำรจัด                 
                กำรศึกษำ 
 7.   ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น   ผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อระดมควำมคิด 
                ทรัพยำกรมำบริหำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ   
 
เป้าหมายของโรงเรียน 
1.  ด้านงานบุคลากร 
     1.1  พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้ มีประสิทธิภำพ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงมีศักยภำพ 
     1.2  ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในกำรแสวงหำควำมรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     1.3  เสริมสร้ำงควำมรัก สำมัคคี ยกย่องให้ขวัญก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.  ด้านงานบริหารทั่วไป 
     2.1 ปรับปรุงพัฒนำอำคำรเรียนอำคำรประกอบของโรงเรียนให้น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
     2.2 ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรเรียน อำคำรประกอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     2.3พัฒนำสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงำมร่มรื่น น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมดูแลรักษำ 
     2.4 ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคให้เพียงพอและสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้และใช้อย่ำงประหยัด 
     2.5 ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 



๘ 

 

     2.6 มีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบกำรวำงแผน กำรนิเทศติดตำมผล ให้เป็นปัจจุบัน 
สะดวก  รวดเร็ว และคล่องตัว บรรลุภำรกิจหลักของโรงเรียน 
     2.7 มีระบบประชำสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือควำมเข้ำใจอันดี และเป็นที่ยอมรับจำกผู้ปกครอง 
ประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
3.  ด้านงานวิชาการ 
     3.1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น 
     3.2 จัดท ำแผนกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     3.3 พัฒนำ จัดท ำ/จัดหำ สื่อ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ ให้ใช้ได้สะดวก และเป็นปัจจุบัน 
     3.4 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยของผู้เรียน 
     3.5 ส่งเสริมกำรแสดงออกด้ำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงำมของท้องถิ่น 
     3.6 มีกำรบันทึกและประเมินผลผู้เรียนรำยบุคคลและพัฒนำตำมศักยภำพ อย่ำงต่อเนื่อง 
4.  ด้านงานงบประมาณ 
     4.1 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภณัฑ์เพียงพอ และอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี 
     4.2 บันทึกข้อมูล เอกสำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ ให้ถูกต้อง ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
     4.3 จัดเก็บเอกสำรข้อมูล  อย่ำงเป็นระบบ หยิบก็ง่ำย หำยก็รู้ ดูก็งำมตำ  
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ส่วนที่ 3 
แผนงานการด าเนินงาน/โครงการ 

 
1.  งานบุคลากร 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. โครงกำรนิเทศภำยใน ตลอดปีกำรศึกษำ 4,000 นำงสำววิภำรัตน์   พลเสน  
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ตลอดปีกำรศึกษำ 25,000 นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กลุ  

รวม 29,๐๐๐  
2.  งานวิชาการ  

โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

ตลอดปีกำรศึกษำ 15,000 นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง  

2. โครงกำรพัฒนำวิชำกำร ตลอดปีกำรศึกษำ ๔0,000 นำงสำววิภำรัตน์   พลเสน  
๓.โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรู้ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๕,000 นำงสำววิภำรัตน์   พลเสน  

๔.โครงกำรกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๕,000 นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ  

๕.โครงกำรกำรบูรณำกำร กำรเรียนรู้สู่
ประชำคมอำเซียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๕,000 นำยสุริยำ พลรักษำ  

๖.โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๕,000 นำยสุริยำ พลรักษำ  

๗.โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและ
โรงเรียนสุจริต 

ตลอดปีกำรศึกษำ 5,000 นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน  

๘.โครงกำรวันส ำคัญ ตลอดปีกำรศึกษำ ๖,000 นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง  
๙.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2,000 นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ  

๑๐.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ตลอดปีกำรศึกษำ 5,000 นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กลุ  
๑๑.โครงกำรดนตรีไทยอังกะลุง ตลอดปีกำรศึกษำ 2,500 นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กลุ  
๑๒.โครงกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ ตลอดปีกำรศึกษำ 20,000 นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ  
๑๓.โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ ตลอดปีกำรศึกษำ 30,000 นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ  
๑๔.โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน ตลอดปีกำรศึกษำ 2,000 นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน  
๑๕.โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๓0,000 นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง  

รวม 1๕๙,๕๐๐  



๑๐ 

 

3.งานงบประมาณ 
โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1.  โครงกำรจัดซื้อจดัหำวัสดุ ครภุัณฑ ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 29,000 นำงสำวปรีชำนุช  ช่ืนเชำวกิจ  
2.  โครงกำรสำธำรณูปโภค ตลอดปีกำรศึกษำ 12๐,๐๐๐ นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กลุ  

รวม 1๔๙,๐๐๐  
 
4.  งานบริหารทั่วไป 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1.  โครงกำรสำนสัมพันธ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 4,000 นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง  
2. โครงกำรสถำนศึกษำ น่ำดู น่ำอยู่ น่ำ
เรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๙0,000 นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ  

3.  โครงกำรอำหำรกลำงวัน ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๙๖,000 นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง  
4.  โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 1,000 นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ  

รวม ๓๙๑,๐๐๐  
 
 

 
แผนงบประมาณ 

จ านวนเด็ก รายรับ รายจ่าย 
ชาย หญิง รวม ที่มา เป็นเงิน จ าแนกตามแผน เป็นเงิน 
4๕ ๒๙ 7๔ 1.  งบประมำณ ๔๓๒,๕๐๐ 1. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 29,๐๐๐ 

2.  เงินอำหำร
กลำงวัน 

๒๙๖,000 2. ด้ำนงำนวิชำกำร 1๕๙,๕๐๐ 

3.  บริจำคอ่ืน ๆ 2,000 3. ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป ๙๕,๐๐๐ 
  4. ด้ำนงำนบริหำรงบประมำณ 1๔๙,๐๐๐ 

  
รวมรับ ๗๓๐,๕๐๐ รวมจ่าย  ๔๓๒,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

โครงการ                     นิเทศภำยใน 
แผนงาน                    บรหิำรงำนบุคคล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.        กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                              และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ     สถำนศึกษำ ร้อยละ 80 จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนตำมระบบประกัน  
                              คุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  กรกฎำคม 256๓ – ๑๐  เมษำยน 256๔ 
........................................................................................................... ................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ของครูและสถำนศึกษำจ ำต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จำกปฏิบัติกำรจริง กำรรู้จักสืบเสำะค้นหำควำมรู้ กำรสนใจใฝ่รู้กำรรู้จักแก้ปัญหำ 
ซึ่งกระบวนกำรนิเทศเป็นกำรสนับสนุน และช่วยเหลือครูในกำรจัดกำรศึกษำ กำรสร้ำงเสริมพัฒนำกำรของ
ผู้เรียน โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน กำรนิเทศภำยใน   จึงเป็นกลไกลที่ส ำคัญที่ช่วย
กำรพัฒนำครูในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดีขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสนับสนุนจัดกำรเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2) เพ่ือน ำผลผลิตนิเทศพัฒนำ ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำย เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน 
3) เพื่อเสำะหำ กำรพฒันำรูปแบบกำรสอนที่ดี ส ำหรับเป็นแนวทำงของเพ่ือครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนกำรณ์ท่ีเหมำะสม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  1) ครแูละบุคลำกรของโรงเรียนวัดอดิศรได้นิเทศชั้นเรียนและนิเทศธุรกำรชั้นเรียน 
ร้อยละ 100 
  2) ครู ร้อยละ 100 และบุคลำกร ที่ผู้รับผิดชอบงำนอ่ืนได้รับกำรนิเทศ ภำคเรียนละ 2  ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

1) ครู และบุคลำกร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
2) ครู และบุคลำกร ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ได้อย่ำงเรียนร้อย มีควำมมั่นใจและมีขวัญ 

ก ำลังในกำรปฏิบัติงำน 
 

 



๑๒ 

 

4.วิธีด าเนินการ 

ที ่                         กิจกรรม/ขั้นตอน       ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 
1)  1) ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
2)  

 
พฤษภำคม 256๓ 

 
นำงสำววิภำรัตน์ 
พลเสน 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) นิเทศชั้นเรียน 
2) นิเทศงำนที่รับมอบหมำย 
3) โครงกำร/กิจกรรม 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ

256๓ 
 

 
นำงสำววิภำรัตน์ 
พลเสน  และครู
ประจ ำชั้น 

 
3 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
  1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 256๔ 

นำงสำววิภำรัตน์ 
พลเสน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงกำร วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.256๓ 
 วนัสิ้นสุดโครงกำร วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.256๔ 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 4,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
ที ่

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1
. 

ขั้นเตรียมการ 
ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2
. 

ขั้นด าเนินการ 
1) นิเทศชั้นเรียน 
2) นิเทศงำนที่รับมอบหมำย 
3) โครงกำร/กิจกรรม 

- 
 

- 
 
 

4,000 
 

๔,000 
 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 
 

 รวม - - 4,000 4,000  
 
 
 
 



๑๓ 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 2) กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนำ 
8. ระดับความส าเร็จ 

        ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ            วิธีการประเมิน               เครื่องมือ 

1) นักเรียนร้อยละ 85 มีกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
2) ครูร้อยละ 100  มีคุณภำพ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

1) ประเมินโครงกำร  
2) แบบสอบถำม 
3) แบบสังเกต 
 

1) แบบประเมินโครงกำร  
2)แบบสอบถำม 
3) แบบสังเกต 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2) สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3) สมำรถพัฒนำรูปแบบกำรสอนที่ดี ส ำหรับเป็นแนวทำง ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์ที่
เหมำะสมได้ 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน)          (นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล) 
            ต ำแหน่ง ครู คศ.๑                 หัวหน้ำฝ่ำยงำนบุคคล 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัต ิ                       ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                           (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 



๑๔ 

 

โครงการ  พัฒนำบุคลำกร 
แผนงาน  บริหำรบุคคล 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
เป้าหมายความส าเร็จ สถำนศึกษำ ร้อยละ100 จะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนตำมระบบประกัน

คุณภำพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 256๓ – ๑๐  เมษำยน ๒๕๖๔ 
................................................................................................................. ............................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน ถือว่ำเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้บริหำรจะต้องให้ควำมส ำคัญ ซึ่ง
ควรจะได้มีกำรพัฒนำทั้งสองส่วน คือทั้งกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนในหน้ ำที่ และควำมรู้
ด้ำนคุณธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำภำยใน ด้ำนจิตอำรมณ์ ควำมคิด และสติปัญญำเพ่ิมคุณค่ำให้กับ
บุคลำกรมองโลกในแง่ดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมรัก-ควำมเมตตำ กำรเสียสละควำมสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม 
กำรสร้ำงสำมัคคีในกลุ่มคน และพร้อมจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีสุข    ซึ่งจะเป็นส่วนที่
สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดอดิศรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเรื่อง
ดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น ซึ่งจะได้ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทหน้ำที่ในงำนของตนเอง 
 2.2 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  - ครู และบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรมวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ และควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง/คน/ปี 

 - เพ่ือให้บุคลำกรมีพลังในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  - ครู และบุคลำกรทุกคนพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  เป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ และปฏิบัติงำนที่ได้รับผิดชอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่                         กิจกรรม/ขั้นตอน       ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
 1) ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

 
พฤษภำคม 256๓ 
 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 

2 ขั้นด าเนินการ 
   1)จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ 
ประชุมปฏิบัติกำร 
   2)ศึกษำดูงำนร่วมกับกลุ่มพลังครูพัฒนำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ

256๓ 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 

 
3 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
  1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
  2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 256๔ 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงกำร วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.256๓ 
 วันสิ้นสุดโครงกำร วันที่   ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.25๖๔ 
6. งบประมาณ 
  งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น  ๒๕,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
            งบประมาณด าเนนิการ แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

  ค่า
วัสดุ 

   รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) จัดประชุมประจ ำเดือน 
2) บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
ประชุม สัมมนำ ประชุมปฏิบัติกำร  
ศึกษำดูงำน 

 
- 
- 

 
- 

๒๕,000 
 
 

 
- 
- 

 
- 

๒๕,000 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 

                   รวม 0 ๒๕,000 
 

- ๒๕,00๐  



๑๖ 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 2) กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำแบบยั่งยืนกลุ่มพลังครูพัฒนำ 
 
8. ระดับความส าเร็จ 
        ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ            วิธีการประเมิน               เครื่องมือ 
1) บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในบทบำทหน้ำที่ในงำนของตนเอง 
2) สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1) ประเมินควำมพึงพอใจ 
 
2) สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1) บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนอื่น  
      2) บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองได้อย่ำง
เหมำะสม 
      3) พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 
      4) โรงเรียนจัดประชุมครูอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
      5) บุคลำกรพัฒนำตนเอง มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนตรงตำมศักยภำพและหน้ำที่อยู่ในระดับดี 
 
 
 

          ผู้เสนอโครงการ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ             
                                                      
   ลงชื่อ  ..................................................             ลงชื่อ  ............................................                            
             ( นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล )                ( นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล )                                                                            
                             คร ูคศ.๑                            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 
 ผลการพิจารณาโครงการ 
   อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
   ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 

ลงชื่อ  ................................................... 
    ( นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวดัอดิศร 
 
 



๑๗ 

 

โครงการ  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                              และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ     นักเรียนมีควำมสนุกสนำนสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมได้คล่องแคล่วเหมำะสมกับวัย  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 256๓ – ๙  เมษำยน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถำนที่ให้กำรศึกษำแก่นักเรียน  กลุ่มบริหำรวิชำกำรเป็นหัวใจของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในโรงเรียน  ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ทั้งด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดโครงสร้ำงและกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ  ครบวงจร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ   นักเรียนทุกคนจะต้อง
ได้รับกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน เหมำะสมกับวัยอย่ำงสมดุล  โดยมุ่งเน้นให้มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  มี
สุขภำพที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์  จินตนำกำร โดยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง ให้
ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน  โรงเรียนวัดอดิศรจึงจัดท ำโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 และ 3 ในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและ     
สติปัญญำ  

2)  เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 และ 3 
3)  เพื่อพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ตรงต่อควำมต้องกำรของเด็กและผู้ปกครอง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
      1) นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญำ ดีขึ้น ร้อยละ 80 
      2)  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ของเล่น และของใช้เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

     1) นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญำ สูงขึ้นจ ำนวน  15 คน 
     2) นักเรียนทุกคนมำเรียนและร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

      3) วสัดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอและอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมครูอนุบาลพบผู้ปกครอง 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นอนุบำล เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรเตรียมควำม
พร้อม    ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญหำ ให้มีทักษะและมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำกหลำยฝ่ำย ทั้งทำงโรงเรียน ผู้ปกครองครอง ชุมชน  ครู
ประจ ำชั้น           ตัวนักเรียน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้ครูผู้ปกครองระดับชั้นอนุบำลได้พบปะพุดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
    2) เพ่ือช่วยกันหำแนวทำงในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีควำมพร้อม ทั้งทำงด้ำนรำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
        1) นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ ร้อยละ 80 
        2) นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้  ร้อยละ 80 
      3.2 เชิงคุณภาพ  
        1) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบำล 2-3 ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม ร้อยละ 80 
        2) นักเรียนได้พัฒนำศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสนใจได้ร้อยละ 80 
4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 
1)   1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2)   2) เสนอขออนุมัติโครงกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

  3)  จัดเตรียมเอกสำรและหัวข้อกำรพูดคุย 

 
พฤษภำคม  ๒๕๖๓ 
 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)ด ำเนินกำรพูดคุยพบผู้ปกครอง 
2) ด ำเนินกำรหำแนวทำงพัฒนำเด็ก 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๓ 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1)แบบสังเกตและแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่   1  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่   ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 



๑๙ 

 

6.งบประมาณ 

งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 1,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

   ประชุม ส ำรวจ ควำมต้องกำร  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุนรำย
หัว 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) ด ำเนินกำรพูดคุยพบผู้ปกครอง 
2) ด ำเนินกำรหำแนวทำงพัฒนำ

นักเรียน 

 
- 
- 

 
500 

- 

 
- 

200 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
เงินอุดหนุนรำย
หัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

300 

 
- 

300 

 
 
เงินอุดหนุนรำย
หัว 

 รวม 0 500 500 ๑,๐๐๐  
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้ปกครองใช้ควำมร่วมมือ 1. จ ำนวนผู้ปกครองที่มำ 1. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

2. ครูมีแนวทำงในกำรพัฒนำ
นักเรียน 

2. สรุปกำรพูดคุยหำแนวทำง
พัฒนำนักเรียน  

2. แบบสรุปผลกำรหำแนวทำง 
กำรพัฒนำเด็ก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำน ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำ 
      2) ครูมีแนวทำงในกำรพัฒนำนักเรียน ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
      3) นักเรียนทุกคนมีสุขในกำรท ำกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ทุกกิจกรรม 



๒๐ 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 

1. หลักการและเหตุผล 
สื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ และของเล่นเป็นสิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย สื่อและของเล่นที่

เหมำะสมกับช่วงวัยของเด็กจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กนักเรียนให้มีพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ดีข้ึน     ทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ  
2. วัตถุประสงค์ 
    1) จัดหำและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ส ำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบำล  
    2) วัสดุครุภัณฑ์มีคุณภำพที่ดี เพียงพอในกำรใช้งำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    3) สื่อและของเล่นของเด็กมีเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
    5) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
3. เป้าหมาย 
    3.1เชิงปริมาณ  

1) นักเรียนทุกคนมีของเล่นและของใช้เพียงพอต่อกำรใช้งำน ร้อยละ 80 
2) นักเรียนมีควำมพอใจในสื่อและของเล่นในห้องเรียน ร้อยละ 80 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบำล 2-3 มีควำมพึงพอใจของเล่นของใช้ที่ทำงโรงเรียนจัดให้                       
ร้อยละ 80 

2) นักเรียนสำมำรถเลือกสื่อ ของเล่น และของใช้ได้เหมำะสมกับลักษณะกิจกรรมและมอง เห็น
ประโยชน์ของของเล่นของใช้ได้ร้อยละ 80 
4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 
1)   1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 

  2) เสนอขออนุมัติโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  3) จัดเตรียมรำยกำรสื่อ วัสดุที่ต้องซื้อ 

 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร 
1) จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ 
2) ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเด็กอนุบำล 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๓ 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 

3 ขั้นติดตำมและประเมินผล 
1) แบบสังเกตและแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ PDCA 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

 
น.ส.กัญญำภัค 
ประจันทัง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่   1  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 



๒๑ 

 

วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่   ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

6. งบประมาณ 

งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 14,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

ที ่

 

รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
   ประชุม ส ำรวจ ควำมต้องกำร  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

2 ขั้นด าเนินการ 
 1) ด ำเนินกำรจัดซื้อสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ ำเป็น 
2) ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อและเกม
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
13,000 

 
1,000 

 
13,000 

 
1,000 

 
 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
 1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

 รวม 0 0 14,000 14,000  
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีสื่อและวัสดุเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

1. สังเกตจ ำนวนวัสดุ/จ ำนวน
นักเรียน 

1.แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีควำมพึงพอใจ 2. ประเมินควำมพึงพอใจ 1. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

3. ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจ 3. ประเมินควำมพึงพอใจ 1. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
4.นักเรียนได้พัฒนำศักยภำพตำม
ควำมถนัดและควำมสนใจ 

4. ประเมินควำมพึงพอใจ 1. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 



๒๒ 

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมพร้อมทั้ง 4 ด้ำน  
2. เด็กปฐมวัย มีผลกำรประเมินควำมพร้อม 4 ด้ำนในระดับ ดีมำก ร้อยละ  95  

   
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ.................................................... 
                 (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง)                            (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                           คร ูคศ.๑                                                 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ  ................................................... 
(นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

โครงการ  พัฒนำวิชำกำร 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนรักกำรอ่ำน กำรเขียนและรักกำรเรียนรู้มำกข้ึน มีทักษะกำรคิดแบบต่ำงๆ  

ดีขึ้น  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑  กรกฎำคม 256๓ – ๑๐  เมษำยน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำของโรงเรียนขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้น จึงส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำง
ยำกล ำบำก กำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จึงถือเป็นเป้ำประสงค์พ้ืนฐำนซึ่งเหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียน นอกจำกนี้กำรจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่หลำกหลำยจะช่วยให้กำรเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นไปอย่ำงมีควำมหมำยน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำวิชำกำรข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นเลิศ และสร้ำงโอกำสให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ
แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในหลำกหลำยเวทีกำรแข่งขัน เพ่ิมข้ึน 
 2) เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
3. เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนต้น
สังกัดและหน่วยงำนภำยนอก ในระดับ ดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกีย่วข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
  2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน   

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึงและ
สม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง เช่น กำรแข่งขันในกิจกรรมวันส ำคัญ 
กำรวำดภำพ กำรร้องเพลง กำรคัดลำยมือ ฯลฯ 
- คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรระดับต่ำง ๆ นอกโรงเรียน อย่ำงต่อเนื่องตำม
กิจกรรมกำรแข่งขัน 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนที่ท ำชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน 
2.๒กิจกรรมธรรมะศึกษำ 
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ถึงชั้นประถมศึกษำ
ปีที๖่  เรียนธรรมะศึกษำทุกวันจันทร์ จ ำนวน ๒ ชั่วโมง/
สัปดำห์ 
๒.๓กิจกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกระบวนกำรจัด 
กำรเรียน 
-วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน โดยพัฒนำครู พัฒนำนักเรียน และเพ่ิมสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สื่อกำรเรียนกำรสอน 
-ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร แก้ไข พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
2.๔กิจกรรมแข่งขนัทักษะทำงวิชำกำรของกลุ่มโรงเรียน
พลังครูพัฒนำ 
- คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรระดับต่ำง ๆ นอกโรงเรียน อย่ำงต่อเนื่องตำม
กิจกรรมกำรแข่งขัน 
2.๕กิจกรรมโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม 
2.๖กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร 
2.๗กิจกรรมวันปัจฉิม+บัณฑิตน้อย 

 

 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
256๓ 

 

  

 
 
นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน   

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน   



๒๕ 

 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วนัที่  ๑๐  เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๔0,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 
2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

2 ขั้นด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรทั้ง  7  กิจกรรมโดยเริ่ม
ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิด 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 256๓  
เป็นต้นไป 

 
- 
 

 
- 
 

 
๔0,000 

 

 
๔0,000 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

- - - -  

 รวม - - ๔0,000 ๔0,000  
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) ) ให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทักษะแสดงควำมรู้
ควำมสำมำรถในหลำกหลำยเวทีกำร
แข่งขัน เพ่ิมข้ึน 
2) โรงเรียนมรีูปแบบกำรด ำเนินกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพื่อพัฒนำและแก้ปัญหำ
คุณภำพผู้เรียนให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

-กำรประเมิน 
 
 
 
-กำรประเมิน 

 
 

-แบบประเมิน 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ท ำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรเรียนรู้ และสนุกกับกำรเรียนรูมำกยิ่งขึ้น 
 2) ท ำให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะทำงกระบวนกำรคิดของตนเองเพ่ิมมำกข้ึน 
 3) ท ำให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงมำกขึ้น 
 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                 คร ูคศ.๑                 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยนิรัน  นลิทองหลำง) 
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 



๒๗ 

 

โครงการ  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
                               ทุกกลุ่มสำระ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 256๓ – ๑๐  เมษำยน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................................................. ................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำของโรงเรียนขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้น จึงส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำง
ยำกล ำบำก กำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จึงถือเป็นเป้ำประสงค์พ้ืนฐำนซึ่งเหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียน นอกจำกนี้กำรจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่หลำกหลำยจะช่วยให้กำรเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นไปอย่ำงมีควำมหมำยน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรู้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับชำติเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ร้อยละ 100 
 ๒) นักเรียนมีควำมสำมำรถมีผลกำรทดสอบด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ ด้ำนสุนทรียภำพ
ทำงดนตรี กีฬำ ศิลปะ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
 ๓)โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ร้อยละ 100 
3. เป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนมีทักษะในกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งในระดับโรงเรียน
และในระดับชำติ รวมถึงมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ 
เพ่ิมข้ึนตำมจุดเน้นที่ก ำหนด มีสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ ที่สูงขึ้น 
4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
  2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน   

 
 
 



๒๘ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง 
8 กลุ่มสำระและกำรทดสอบระดับชำติ 
        -  ครูทุกคนจัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สอนจำกข้อมูลกำรวิเครำะห์ 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ และสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ 
ดนตรี  
        -  กำรจัดกำรแข่งขันประกวดกำรอ่ำน  
กำรเขียนคัดลำยมือ  
        -  กำรคิดเลขเร็ว  
        -  กำรวำดภำพ ในกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ 
        -  กำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ 
ทำงควำมสำมำรถวิชำกำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

256๓ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

256๓ 

 
 

  
นำงสำววิภำรัตน์ 
พลเสน และคณะครู 

 
นำงสำววิภำรัตน์ 
พลเสน และคณะครู 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑)ประเมินผลด้วยกำรทดสอบพัฒนำกำรทักษะกำรเรียน 
รู้ของนักเรียน 
๒) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน และคณะครู  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วนัที่  ๑๐  เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๕,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 
2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

 
 



๒๙ 

 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรทั้ง  2  กิจกรรมโดยเริ่ม
ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิด 
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 256๓  
เป็นต้นไป 

 
- 
 

 
- 
 

 
๕,000 

 

 
๕,000 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

- - - -  

 รวม - - ๕,000 ๕,000  
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำร
เรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและใน
ระดับชำติเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
2) นักเรียนมีควำมสำมำรถมีผลกำร
ทดสอบด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
คิดค ำนวณ ด้ำนสุนทรียภำพทำง
ดนตรี  ศิลปะ ที่เพ่ิมข้ึน 

-กำรประเมิน 
 
 
 
-กำรประเมิน 

 
 

-แบบบันทึกผลกำรทดสอบ 
 
 
 
-แบบบันทึกผลกำรทดสอบ 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

๒)ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
๓)โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทำงกำรเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชำติเพ่ิมขึ้น 
๔)ผู้ปกครอง  ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรให้กำรพัฒนำนักเรียน 

 

 



๓๐ 

 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                คร ูคศ.๑                 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยนิรัน  นลิทองหลำง) 
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

โครงการ  กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
                               ทุกกลุ่มสำระ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 256๓ – ๑๐  เมษำยน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนทุกระดับตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542  และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545  มำตรำ 4  มำตรฐำนกำรศึกษำหมำยถึงข้อก ำหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์และมำตรฐำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำทุกแห่งและเ พ่ือใช้เห็นหลัก
ในกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลกำรตรวจสอบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพทำง
กำรศึกษำ  มำตรำ 48  ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยงข้องและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนเพ่ือน ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำไว้เช่นกันเพ่ือเป็นแนวทำงให้
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ 2555 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
ก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยเน้นให้มีกำรพัฒนำคุณภำพให้
สูงขึ้นโดยมีเป้ำหมำยให้นักเรียนระดับชั้นอนุบำลถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับ ดี และดีมำก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จึงจัดท ำโครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือคณะครูได้ศึกษำสภำพปัญหำและพัฒนำจุดเด่นจุดด้อยในกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับชำติเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ร้อยละ 100 
 ๒)โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100  

3. เป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนได้รับกำรแก้ไขข้อด้อยและพัฒนำข้อเด่นมีทักษะในกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นท้ังในระดับโรงเรียนและในระดับชำติ รวมถึงมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีทักษะพ้ืนฐำน
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ เพิ่มข้ึนตำมจุดเน้นที่ก ำหนด ของคุณภำพกำรศึกษำ 
 



๓๒ 

 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
  2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
นำงสำวปรีชำนุช   
ชื่นเชำวกิจ 
  

2 ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมกำรวิจัยของสำระกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระ  
   -  ครูทุกคนจัดท ำโครงกำรวิจัย ในกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ที่สอน จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์ 
   -  จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำและแก้ปัญหำ 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

256๓ 

 

  
นำงสำวปรีชำนุช   
ชื่นเชำวกิจ 
และคณะครู 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑)ประเมินผลด้วยกำรทดสอบพัฒนำกำรทักษะกำรเรียน 
รู้ของนักเรยีน 
๒)ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
สรุปรำยงำน 
๓)ประชุมครูเพ่ือประเมิน/สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

 
นำงสำวปรีชำนุช   
ชื่นเชำวกิจ 
และคณะครู 
  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วนัที่  ๑๐  เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๕,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 
2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

 
 



๓๓ 

 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ 
 ค่ำเอกสำร 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
๕,000 

 

 
๕,000 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑)ประเมินผลด้วยกำรทดสอบ
พัฒนำกำรทักษะกำรเรียน 
รู้ของนักเรียน 
๒)ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้อง  
สรุปรำยงำน 
๓)ประชุมครูเพ่ือประเมิน/สรุปผล
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม - - ๕,000 ๕,000  
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำร
เรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและใน
ระดับชำติเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
2) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

-กำรประเมิน 
 
 
 
-กำรประเมิน 

 
 

-แบบบันทึกผลกำรทดสอบ 
 
 
 
-แบบบันทึกผลกำรทดสอบ 
 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

๒)ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
๓)โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทำงกำรเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชำติเพ่ิมขึ้น 
๔)ผู้ปกครอง  ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรให้กำรพัฒนำนักเรียน  

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
     (นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                คร ูคศ.๑                 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยนิรัน  นลิทองหลำง) 
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

โครงการ  กำรบูรณำกำร กำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับชำติเพ่ิมข้ึน 
                               ทุกกลุ่มสำระ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นำยสุริยำ  พลรักษำ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 256๓ – ๙  เมษำยน ๒๕๖๔ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 ค ำว่ำ “ASEAN” เป็นค ำย่อมำจำก “Association of Southeast Asian Nations” แปลเป็น
ภำษำไทยอย่ำงเป็นทำงกำร โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทย ว่ำ “สมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” เป็นที่มำของชื่อ “ASEAN”  และค ำว่ำ “ประชำคมอำเซียน”(ASEAN Community) เป็น
กำรสร้ำงสังคมภูมิภำคให้พลเมืองของทั้งสิบรัฐสมำชิกอำเซียนอยู่ ร่วมกันอย่ำงฉันญำติมิตรในครอบครัว
เดียวกัน หรือเป็นเพื่อนร่วมชุมชนคนหมู่บ้ำนเดียวกัน อำเซียนหรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ธ ำรงไว้ซึ่ง
สันติภำพ เสถียรภำพ และควำมมั่นคงทำงกำรเมือง สร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม กำรกินดีอยู่ ดีบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค และผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมำชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนำม 
ลำว พม่ำ และกัมพูชำ 
 ในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนโดยเฉพำะในระดับประถมศึกษำเป็นกำรพัฒนำควำมรู้และเสริ มสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนได้ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่ำงสูงสุด อันจะเป็นพลังกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนสู่ประชำคมอำเซียนในทุกพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียน  วัดอัยยิกำรำม
พิจำรณำเห็นว่ำกำรสร้ำงศักยภำพให้แก่สถำนศึกษำเกี่ยวข้องกับอำเซียนเป็นเรื่องส ำคัญที่มีผลต่อกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่ กำรเป็นประชำคมอำเซียน จึงได้วำงแผนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียนเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมของนักเรียน เพ่ือกำรอยู่ร่วมกับประชำชนของประเทศต่ำงๆในประชำคมอำเซียน โรงเรียน
วัดอดิศรเล็งเห็นว่ำกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชำคมอำเซียนให้ประสบผลส ำเร็จ จ ำเป็นต้องก ำหนด
เป้ำหมำย ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนให้ชัดเจน ทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะ/กระบวนกำร และเจตคติ สถำนศึกษำจ ำเป็นจะต้องจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนัก  เห็น
ควำมส ำคัญ มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอำเซียน และมีทักษะพร้อมที่จะเข้ำสู่กำรรวมกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียนโดยสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำยลักษณะ แต่ที่ สอดคล้องมำกที่ สุดคือ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) จึงเป็นที่มำของโครงกำร บูรณำกำรกำรเรียนรู้ สู่ประชำคมอำเซียน 



๓๖ 

 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) นักเรียน ครู  บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเรื่องของประชำคมอำเซียน ร้อยละ 100 
          2.  ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องของอำเซียนด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          3. นักเรียน มีกำรเตรียมตัวเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
กับตนเองได้ 
3. เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้สู่สังคมอำเซียน ที่มีคุณภำพ  ผู้บริหำรและครูเห็น
ควำมส ำคัญและมีควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  นักเรียนมีควำมรู้เรื่องของอำเซียนตำมเป้ำหมำย 
ที่โรงเรียนก ำหนดในแต่ละระดับชั้น  นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญในควำมเป็นอำเซียนและพัฒนำตนเองให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคม 
4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
  2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
นำยสุริยำ  พลรักษำ 



๓๗ 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท ำแผนกิจกรรมกำรด ำเนินกำร ในแต่ละ
ด้ำน 
- วิเครำะห์เป้ำหมำย ตัวชี้วัด มำตรฐำนที่นักเรียนต้อง
เรียนรู้ในเรื่องของอำเซียนในแต่ละระดับชั้น 
- จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ เรื่องอำเซียน 
- จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เรื่องอำเซียนให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้และแสดง
ควำมสำมำรถเกี่ยวกับเรื่อง อำเซียน 
- จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ 
-จัดประชำสัมพันธ์ ควำมรู้เรื่อง อำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดวันอำเซียน มีกำรประกวดแข่งขัน เรื่องเกี่ยวกับ
อำเซียน  
รูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
- จัดแสดงควำมสำมำรถของนักเรียนในควำมรู้เรื่องของ
อำเซียน 
 
 
 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

256๓ 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 

 

  
นำยสุริยำ  พลรักษำ 
และคณะครู 
 
 
 
 
นำยสุริยำ  พลรักษำ 
และคณะครู 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

๑)สอบถำมควำมพึงพอใจ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 
๒)กำรประชุมสรุปผล รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร 

 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

 
นำยสุริยำ  พลรักษำ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วนัที่  ๑๐  เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
6. งบประมาณงบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณท้ังสิ้น ๕,000 บำท  จ ำแนก
ตำมรำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
 



๓๘ 

 

 
 

 
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 
2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

2 ขั้นด าเนินการ 
จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้และแสดง
ควำมสำมำรถเกี่ยวกับเรื่อง อำเซียน 
- จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ 
-จัดประชำสัมพันธ์ ควำมรู้เรื่อง 
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดวันอำเซียน มีกำรประกวด
แข่งขัน เรื่องเก่ียวกับอำเซียน 
รูปแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 
- จัดแสดงควำมสำมำรถของนักเรียน
ในควำมรู้เรื่องของอำเซียน 

 
- 
 

 
- 
 

 
๕,000 

 

 
๕,000 

 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑)สอบถำมควำมพึงพอใจ นิเทศ 
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
๒)กำรประชุมสรุปผล รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 

 

 รวม - - ๕,000 ๕,000  



๓๙ 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียน ครู  บุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเรื่องของ
ประชำคมอำเซียน ร้อยละ ๑๐๐  
 ๒)ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องของ
อำเซียนด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓)นักเรียน มีกำรเตรียมตัวเพ่ือเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน เพ่ือให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับตนเองได้ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-กำรทดสอบ 
-กำรสัมภำษณ์ 
 
-กำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
 
 
 
-กำรนิเทศกำรสอน 
 
  
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสัมภำษณ์ 
 
-แบบบันทึกกำรตรวจ 
 
 
 
 
-แบบสังเกต 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)นักเรียน ครู บุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องของกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เพ่ิมข้ึนตำม
ระดับควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ 

๒)นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองในเรื่องกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ กำรเรียนรู้เรื่องของประเทศต่ำงๆใน
อำเซียน เพ่ิมข้ึน 

๓)ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเรื่องของ อำเซียน 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำยสุริยำ  พลรักษำ)             (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน) 
        พนักงำนรำชกำร (ครู)        หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยนิรัน  นลิทองหลำง) 
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 



๔๐ 

 

โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน  วิชำกำร  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  และวิถีชีวิต 
                               ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 90 นักเรียนมีคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย มีควำม    

รับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีระเบียบวินัยรักประชำธิปไตย  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  กรกฎำคม ๒๕๖๓ – ๑๐  เมษำยน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................................................ ................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เยำวชนไทยได้รับสื่อทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษท ำ
ให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนตนมำกขึ้นขำดควำมสงบสุข เพ่ือให้นักเรียนระดับอนุบำลและประถมศึกษำ รู้จัก
กระท ำควำมดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้เยำวชนไทยรู้คุณค่ำ
ของกำรท ำควำมดีสำมำรถปฏิบัติและประพฤติได้ด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมควบคู่กับต ำรำเรียน 
 2.3 ให้นักเรียนรู้จักท ำควำมดีควบคู่กับกำรปฏิบัติจริงในเรื่องวิถีประชำธิปไตย 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
3. เป้าหมาย 
     3.1เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติธรรมควบคู่กับกำรเรียนจำกต ำรำ 
  2) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตนตำมวิถีประชำธิปไตย 
  3) นักเรียน ร้อยละ 100 ปฏบิัติธรรมด้วยควำมตั้งใจ 
  4) นักเรียน ร้อยละ 100 ปฏบิัติตนตำมวิถีประชำธิปไตยรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1)  นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ในระดับดี 
2)  นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี  

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

4. ขั้นตอนด าเนินการ 

ที ่                     กิจกรรม/ขั้นตอน       ระยะเวลา      ผู้รับผิดชอบ   

1 ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 

 
    พฤษภำคม  

256๓ 

 
นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
2) จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ อบรมธรรมะ

ทุกวันศุกร์ 
3) จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรทุกวันพระ 
4) จัดกิจกรรมกำรเรียนและสอบธรรมศึกษำตรี 

โท เอก 
5) จัดกิจกรรมของหำยได้คืน 
6) จัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี (เคำรพอำวุโส) 
7) จัดกิจกรรมพ่ีช่วยน้อง 
8) จัดกิจกรรมเด็กดีศรีอดิศร 

 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

 

 
 
นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

นำงสำววิภำรัตน์  
พลเสน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัเริ่มต้นโครงกำร วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 วนัสิ้นสุดโครงกำร วันที่  ๑๐  เมษำยน พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีใช้และแหล่งงบประมำณ ใช้งบประมำณท้ังสิ้น 5,000 บำท จ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำย 
และแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
ที ่                  รายการ             งบประมาณด าเนนิการ แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินกำร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) ด ำเนินกำรทั้ง 8 กิจกรรมโดยเริ่ม
ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 
1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
เงินอุดหนุน 
รำยหัว 
 



๔๒ 

 

 

ที ่                  รายการ             งบประมาณด าเนนิการ แหล่งท่ีมา
ของ
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- - - -  

                    รวม - - 5,000 5,000  
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 2) วัดอดิศร 
8. ระดับความส าเร็จ 

      ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ           วิธีการประเมิน               เครื่องมือ 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีควำม
พึงพอใจในกิจกรรม 
 2) นักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมสุขสนุกสนำนในกำรปฏิบัติ
กิจกรรม 

1) สังเกต 

2) สอบถำม 

 

1) แบบสังเกต 

2) แบบสอบถำม 

 

 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                 คร ูคศ.๑                หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 



๔๓ 

 

โครงการ  วันส ำคัญ 
แผนงาน  วิชำกำร  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  และวิถีชีวิต 
                              ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ  นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักเห็นคุณค่ำของวันส ำคัญ รู้ควำมเป็นมำของวันส ำคัญ 

ร่วมกับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงำมของไทย 
ผู้รับผิดชอบ  นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................... ...............................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนกับชุมชนเป็นกระบวนกำรสองทำงที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
บุคคลต่ำงๆ ในชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพดังนั้นวันส ำคัญ
ตำมโครงกำรนี้จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคคลในชุมชนเกิดควำมภำคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่ำงและแบบอย่ำงที่ดีของบุคคลและประเพณีอันดีของชุมชน 
 2.3 โรงเรียนได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  2)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เห็นแบบอย่ำงประเพณีท่ีดีงำมของชุมชน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนมำกขึ้น 
  2)  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
  2) เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 
  3) ประสำนครูผู้สอน 
  4) จัดท ำปฏิทินวันส ำคัญ   

 
พฤษภำคม 2563 
 
 

 
นำยนพสิทธิ์   
พุทธบรรจง 

  

 



๔๔ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ 

จัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
2) กิจกรรมวันไหว้ครู 
3) วันอำสำฬหบูชำ และ แห่เทียนวันเข้ำพรรษำ 
4) วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำลที่ 10 
5) กิจกรรมวันแม่ 
6) กิจกรรมวันลอยกระทง 
7) กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำตอนรับปีใหม่ 
8) วันเด็กแห่งชำติ 
9) กิจกรรมวันมำฆบูชำ 

 
 
พฤษภำคม 2563 
มิถุนำยน 2563 
กรกฎำคม 2563 
กรกฎำคม 2563 
สิงหำคม 2563 
พฤศจิกำยน 2563 
ธันวำคม 2562๓
มกรำคม 2564 
กุมภำพันธ์ 2564 

 
 
นำยนพสิทธิ์   
พุทธบรรจง 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
นำยนพสิทธิ์   
พุทธบรรจง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐ เมษำยน  พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 6,000บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ของ

งบประมาณ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 

- - - -  

2 ขั้นด าเนินการ 
ด ำเนินกำรทั้ง 9 กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
เป็นต้นไป 

 
- 
 

 
- 
 

 
๖,000 

 

 
๖,000 

 
 

เงินอุดหนุนรำย
หัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- - - -  

 รวม - - 6,000 6,000  

 



๔๕ 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมพึง
พอใจในกิจกรรม 
 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมสุข
สนุกสนำนในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 3) นักเรียนร้อยละ 80 รู้และปฏิบัติ
ถูกต้องในวันส ำคัญต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี 

1) สังเกต 

2) สอบถำม 

1) แบบสังเกต 
2) แบบสอบถำม 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    .     1)  นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย 
          2)  นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมำะสมและถูกต้องตำมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 3)  นักเรียนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตำมด้วยควำมเต็มใจและด้วยควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง)             (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน) 
               ครูอัตรำจ้ำง                  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                           (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 
 



๔๖ 

 

โครงการ    จัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน      วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.        กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                                กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ     นักเรียน ร้อยละ 90 ต้องผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม มีส ำนึกในควำม 

 เป็นไทย ลดจ ำนวนเยำวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และได้รับทุนกำรศึกษำ ท ำประกัน   
 อุบัติเหตุ 

ลักษณะโครงงาน  โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎำคม 2563 – ๑๐ เมษำยน 2564 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 หน้ำที่ของสถำนศึกษำและครูผู้สอนนอกเหนือจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนซึ่งมุ้งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่งแล้ว ยังต้องร่วมมือกันดูแลให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นคนดีและสำมำรถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรช่วยเหลือที่
เป็นระบบ จึงก ำหนดให้มีโครงกำรจัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียน 
 2)  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจนและขำดแคลน 
 3)  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนพฤติกรรม 
 4)  เพ่ือให้สัมพันธภำพระหว่ำงครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1) นักเรียนร้อยละ 100  เข้ำร่วมโครงกำร 
2) ครูประจ ำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนร้อยละ 100 
3) นักเรียนโรงเรียนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมตำมควำมเป็นจริง 

      3.2 เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
2) นักเรียนที่มีปัญหำยำกจนขำดแคลนได้รับกำรช่วยเหลือ มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
3) นักเรียนที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมได้รับกำรแก้ไข มีพฤติกรรมดีข้ึน 
4) ครูประจ ำชั้นรู้จักเด็กเป็นอย่ำงดี 

 

 

 

 



๔๗ 

 

4.  วิธีด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 
พฤษภำคม 2563 

 

 
นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ  
 

2 ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสำรและแบบฟอร์มกำรเยี่ยมบ้ำน 

   3. ก ำหนดเวลำและรูปแบบในกำรออกเยี่ยมบ้ำน 

   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้ำนตำมโครงกำรร้อยเปอร์เซ็นต์ 
    5. น ำข้อมูลจำกกำรเยี่ยมบ้ำนมำคัดกรองนักเรียน 

    6. จัดกิจกรรมที่ได้คัดกรองนักเรียนให้ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำต่อยอด 

    7. แก้ไข ป้องกันปัญหำตำมสภำพจริง 

กิจกรรมการดูแลให้ความช่วยเหลือ 

1.ศึกษำและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็น
รำยบุคคล 

2.คัดกรองผู้เรียนเพ่ือจ ำแนกผู้เรียนออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่ม
ปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ 

3.ดูแลช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น ในด้ำนต่ำง ๆ  ให้ผู้เรียน
พัฒนำเด็กตำมศักยภำพ 

4.ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อกำรร่วมมือในกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

5.จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือป้องกัน แก้ไข และ
กำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร ตลอดจนผู้มีปัญหำชีวิตและสังคม
ให้สำมำรถพัฒนำตนได้เต็มศักยภำพ 

 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

 
นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ  
และครูประจ ำชั้น 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ. 2564 
 



๔๘ 

 

6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 2,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนกำร

ด ำเนินกำร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสำรและแบบฟอร์ม
กำรเยี่ยมบ้ำน 

   3. ก ำหนดเวลำและรูปแบบในกำร
ออกเยี่ยมบ้ำน 

   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้ำนตำม
โครงกำรร้อยเปอร์เซ็นต์ 
    5. น ำข้อมูลจำกกำรเยี่ยมบ้ำนมำคัด
กรองนักเรียน 

    6. จัดกิจกรรมที่ได้คัดกรองนักเรียน
ให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำต่อยอด 

    7. แก้ไข ป้องกันปัญหำตำมสภำพ
จริง 

กิจกรรมการดูแลให้ความช่วยเหลือ 

1.ศึกษำและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่
ตนเองรับผิดชอบเป็นรำยบุคคล 

2.คัดกรองผู้เรียนเพ่ือจ ำแนกผู้เรียน
ออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหำ 

3.ดูแลช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น 
ในด้ำนต่ำง ๆ  ให้ผู้เรียนพัฒนำเด็กตำม
ศักยภำพ 

4.ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน 
เพ่ือกำรร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

5.จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
 

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

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

 
 
- 

1,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,000 

 
 
- 

1,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,000 

 
 
 
เงินอุดหนุนรำยหัว 
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ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 

เพ่ือป้องกัน แก้ไข และกำรส่งเสริม
พัฒนำผู้เรียนทุกคน  

    
 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 รวม - - 2,000 2,000  

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1  ครูประจ ำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนร้อยละ 100 

 จ ำนวนแบบบันทึกกำรเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน 

 แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน 

2.  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพทุกคน 

สังเกต แบบสังเกต  

3. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
และส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
และจิตใจ 

ส ำรวจ แบบส ำรวจกำรได้รับควำม
ช่วยเหลือ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ครูประจ ำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน 
2) นักเรียนที่ยำกจนได้รับควำมช่วยเหลือเป็นเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนทุกคน 
3) นักเรียนที่มีควำมประพฤติดีได้รับทุนกำรศึกษำ 
4) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของแต่ละคน 
5) นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ       
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ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
     (นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ)            (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                คร ูคศ.๑                 หวัหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  
 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                          (นำยนิรัน  นลิทองหลำง) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ตำมแนวทำงกำร  
                          กระจำยอ ำนำจ  หลักธรรมำภิบำล  และเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
                         และควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
                         กำรจัดกำรศึกษำ 
เป้าหมายความส าเร็จ    นักเรียนซึ่งไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 ต้องผ่ำนกำรประเมินตรวจสุขภำพ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 กรกฎำคม 2563 – 20 เมษำยน 2564 
..................................................................................................................... ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำสำธำรณสุขของคนไทยได้เปลี่ยนจำกโรคไม่ติดต่อเป็นโรคติดต่อ ซึ่งโรคเหล่ำนี้สำมำรถ
ป้องกันได้โดยอำศัยหลักป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยให้แก่ผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง 
และถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญไม่ได้น้อยกว่ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรเลย  ดังนั้นโรงเรียนวัดอดิศรได้เห็น
ควำมส ำคัญในด้ำนนี้       จึงร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน จัดท ำโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพเพ่ือให้
นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภำพและอนำมัยที่สมบูรณ์ซึ่งจะท ำให้ผลกำรเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภำพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่นักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2.2 เพ่ือป้องกันโรคและสุขภำพอนำมัยของนักเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  - นักเรียนทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 - นักเรียนทุกคนมีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง สุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดีตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  - นักเรียนทุกคนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
  - นักเรียนทุกคนรู้จักกำรรักษำสุขภำพที่ถูกต้อง 
4. วธิีด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) เสนอขออนุมัติโครงกำรกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 
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2 ขั้นด าเนินการ 
1) กิจกรรมทันตสุขภำพเด็กไทยท ำได้ 
2) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3) กิจกรรมปลอดเหำ 
4) กิจกรรมกีฬำสี 
5) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
6) กิจกรรมออกมำเต้น(เต้นแอโรบิกทุกวันพุธ) 
7) กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวำน 
8) กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ 
9) กิจกรรมดื่มนมเพ่ือสุขภำพ 
10) จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต่อสุขภำพ 
11) รักษำดูแลปฐมพยำบำลส่งนักเรียนเจ็บป่วย 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 
และคณะครู 

3  ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) แบบสังเกตและแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) ตรวจสอบแบบ บันทึกกำรดื่มนมกำรแปรงฟัน 
3) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   

วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่   1  กรกฎำคม   พ.ศ.2563 
วันสิ้นสุดโครงกำร    วันที่  ๑๐  เมษำยน    พ.ศ.2564 

6. งบประมาณ   
      งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณท้ังสิ้น  5,000 บำท  จ ำแนกตำมรำยกำร
ใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

   ประชุม ส ำรวจ ควำมต้องกำร  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
ด ำเนินกำรทั้ง 11 กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
เป็นต้นไป 
 

 
- 
 

 

 
- 
 

 

 
5,000 

 
5,000 

 
 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 
 

 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) แบบสังเกต, แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) แบบบันทึกกำรดื่มนมกำรแปรงฟัน 
3) สรุปรำยงำนผล 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

 รวม 0 0 5,000 5,000  
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
2) โรงพยำบำลล ำลูกกำ 
3) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

8.ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมทุกเช้ำ  
และรับประทำนอำหำรกลำงวันทุกวัน 

บันทึกกำรดื่มนม 
 

แบบบันทึกกำรดื่มนม 

3) นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์จำก
โรงพยำบำลล ำลูกกำ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

บันทึกกำรบริกำรทำงกำร
ทำงกำรแพทย์ 

แบบบันทึก 

4) นักเรียนนักเรียนน ำควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพไป
ปฏิบัติท ำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ร้อยละ 70 

สังเกต แบบสังเกต 

5) นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดีท้ังร่ำงกำยและจิตใจ 
ร้อยละ 80 

สังเกต แบบสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
      1)  นักเรียนทุกคนมีสุขภำพและพลำนำมัยที่ดี 
      2)  นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภำพและพลำนำมัยของตนเองได้ 
      3)  นักเรียนได้รับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ทุกคน 
      4) นักเรียนได้ดื่มนมทุกเช้ำ และรับประทำนอำหำรกลำงวันทุกวัน  

              ผู้เสนอโครงการ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      

   ลงชื่อ  ..................................................          ลงชื่อ  ............................................                            
             ( นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล )                     ( นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน )                                                                            
                            คร ูคศ.๑                            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
 ผลการพิจารณาโครงการ 
     อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

ลงชื่อ  ................................................... 
( นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวัดอดิศร 
โครงการ  ดนตรีไทยอังกะลุง 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  และวิถีชีวิต 
                              ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนได้ฝึกฝน สืบสำน มรดกดนตรีไทยอังกะลุง และมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน

ดนตรีไทย  
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล  
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ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดนตรีไทยนับว่ำเป็นเอกลักษณ์และมรดกไทยที่สืบทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นวัฒนธรรมที่สมควร
อนุรักษ์และส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปโดยเฉพำะเยำวชน นักเรียนและนิสิตนักศึกษำ ซึ่งจะเป็นผู้สืบสำนต่อไป 
อันจ ำท ำให้ดนตรีไทยอยู่คู่ประเทศต่อไป อีกทั้งท ำให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจสุนทรี พัฒนำสมองด้ำน E.Q. และเป็นผู้มี
อำรมณ์สุขุมรอบครอบ จึงสมควรจัดให้มีโครงกำรฝึกสอนดนตรีไทยในโรงเรียนประถมศึกษำ โดยฝึกดนตรีไทย
อังกะลุง ซึ่งใช้งบประมำณน้อยเรียนได้จ ำยวนมำกเรียนบ่ำย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลลัพธ ์
  - เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝน สืบสำน มรดกดนตรีไทยอังกะลุง 

- นักเรียนมีพ้ืนฐำนด้ำนดนตรีไทยอันจะน ำไปสู่เครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
 2.2 ผลผลิต 
  - นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นดนตรีไทยอังกะลุงได้ 
  - เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทย 
3. เป้าหมาย 
     ด้ำนปริมำณ 
  - นักเรียนประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ได้รับรู้เชิงปฏิบัติกำรสำมำรถร่วมบรรเลงวงได้ 25 คน 
  - นักเรียนสำมำรถบรรเลงเพลงได้อย่ำงน้อย 20 เพลง 
    ด้ำนคุณภำพ 
  - นักเรียนมีควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทยอังกะลุง 
  - กำรบรรเลงเพลงเป็นวงเป็นที่น่ำพอใจ ภูมิใจต่อตัวเองและผู้ฟัง 80 % 
 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
ที ่                        กิจกรรม/ขั้นตอน      ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

  
พฤษภำคม 2563  
 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 
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2 ขั้นด าเนินการ 
1) เชิญวิทยำกรท้องถิ่นจัดกำรเรียนรู้ดนตรีไทย 
2) ส่งนักเรียนเข้ำประกวดและแข่งขัน 
3) นักเรียนไปช่วยเหลือกิจกรรมของวัดและของชุมชน

ตำมท่ีได้รับเชิญ 
4) กิจกรรมจิตอำสำ(ช่วยงำนต่ำงๆ) 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 
และคณะครู 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล  
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
น.ส.เบญจภำ 
งำมเลิศรักษ์กุล 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัเริ่มต้นโครงกำร วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 วันสิ้นสุดโครงกำร  วันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ ใช้งบประมำณท้ังสิ้น 2,500 บำท จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
 

ที ่
               

รายการ 
            งบประมาณด าเนนิการ แหล่งท่ีมาของ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   รวม 
1 ขั้นเตรียมการ 

    ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรประชุม  

 
      - 

 
    - 

 
    - 

 
    - 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) เชิญวิทยำกรท้องถิ่นจัดกำรเรียนรู้

ดนตรีไทย 
2) ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
3) ส่งนักเรียนเข้ำประกวดและแข่งขัน 
4) นักเรียนไปช่วยเหลือกิจกรรมของวัด

และของชุมชนตำมที่ได้รับเชิญ 
5) กิจกรรมจิตอำสำ(ช่วยงำนต่ำงๆ) 

กิจกรรมกำรเรียนกำร 

 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
 
      - 

 
    - 
 
 2,000 
   500 
    - 
 
    - 

 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
     
    - 

 
    - 
    - 
 2,000 
   500 
    - 
 
    - 

 
 
 
เงินอุดหนุน 
รำยหัว 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
8. ระดับความส าเร็จ 
       ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ            วิธีการประเมิน               เครื่องมือ 
1)นักเรียนได้ฝึกฝน  สืบสำน 
มรดกดนตรีไทยอังกะลุง 
2)มีพ้ืนฐำนด้ำนดนตรีไทยอันจะน ำ 
ไปสู่ดนตรีอื่นๆ 

1)ประเมินควำมพึงพอใจและ 
กำรสังเกต 
1)ประเมินควำมพึงพอใจและ 
กำรสังเกต 
     

1)แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

1)แบบประเมินควำมพึงพอใจและ 
กำรสังเกต 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นดนตรีไทยอังกะลุงได้ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทย 

     ผู้เสนอโครงการ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                 
                                            
   ลงชื่อ  ..................................................         ลงชื่อ  ............................................                            
             ( นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล )                      ( นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน )                                                                            
                             คร ูคศ.๑                           หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
ผลการพิจารณาโครงการ 
   อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
   ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 

ลงชื่อ  ................................................... 
     (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวัดอดิศร 
 

 

 

ที ่
               

รายการ 
            งบประมาณด าเนนิการ แหล่งท่ีมาของ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   รวม 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
       
      - 
       

       
    - 
     

 
   - 
    

       
    -   

 

                       รวม   2,500    -  2,500  
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โครงการ  อยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  
                         และวิถีชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  ได้รับประสบกำรณ์ตรงและมีทักษะชีวิตที่กล้ำ  

แกร่งขึ้น น ำไปประยุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวปรีชำนุช ชื่นเชำวกิจ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
.................................................................... ..........................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  2551 ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนโดยประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆตำมระดับช่วงชั้น ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ของ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งหลักกำรและเหตุผลของกำรด ำเนินกิจกรรม คือ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย 
รู้จักเสียสละ         เพ่ือส่วนรวม บ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน 
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    อันเป็นกำรสนองตอบนโยบำย คุณธรรมน ำควำมรู้ ของรัฐบำลเป็นอย่ำงดี 
และยังสนองตอบนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กิจกรรมกำร
เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี เป็นกำรปลูกฝังและฝึกฝนให้นักเรียน มีคุณลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นอันจะส่งผลให้
นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ และมีคุณธรรมในอนำคต ซึ่งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นกิจกรรมบังคับที่
นักเรียนทุกคนต้องได้รับผลกำรประเมินระดับที่ผ่ำน กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุอยู่ในกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนและในกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือสำมัญ วิชำอยู่ค่ำยพักแรมเป็นวิชำหนึ่งที่จะต้องได้รับกำรฝึกฝน 
จึงได้จัดท ำโครงกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นกำรมีวินัย ควำมรับผิดชอบ กำรเสียสละ ควำมซื่อสัตย์ 
 2.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 2.4 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้ำนปริมำณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-6 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดให้ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-6 ทุกคนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ 
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3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ มีทักษะและมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ฝึกอบลูกเสือ เนตรนำรี กำรเข้ำค่ำยฝึกอบรม (Day Camp) ร้อยละ 100 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 มีทักษะและมีควำมรู้สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกลูกเสือ 
เนตรนำรี กำรอยู่ค่ำยพักแรม และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ ร้อยละ 100 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-6 ทุกคนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตและน ำไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ ำวันได้ 
4.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3)ประสำนครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)ด ำเนินกำรขออนุญำตกำรเข้ำค่ำยพักแรม 
2) เชิญวิทยำกรภำยนอก 
3) เตรียมสถำนที่ในกำรจัดค่ำย DAY CAMP และค่ำย  
พักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี   
4) ด ำเนินกิจกรรมค่ำย DAY CAMP  
5) ด ำเนินกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี   

 
พฤศจิกำยน 
2563 
ธ.ค.63-ม.ค.64 
 
ธ.ค.63-ม.ค.64 
ธ.ค.63-ม.ค.64 

 
นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
  1) ประเมินผลจำกผลงำนของนักเรียน 
  2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
มกรำคม 2564 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวปรีชำนุช  
ชื่นเชำวกิจ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐ เมษำยน  พ.ศ.2564 
 
6. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 20,000 บำทจ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำย
และแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
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ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม ของงบประมาณ 

1 ขัน้เตรียมการ 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)ด ำเนินกำรขออนุญำตกำรเข้ำค่ำยพัก
แรม 
2) เชิญวิทยำกรภำยนอก 
3) ด ำเนินกิจกรรมค่ำย DAY CAMP  
4) ด ำเนินกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-
เนตรนำรี   

 
- 
 
- 
- 
 

 

 
- 
 
- 
- 

19,000 
 

 
- 
 
- 

1,000 
- 

 

 
- 
 
- 

1,000 
19,000 

 

 
 
 
 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) ประเมินผลจำกผลงำนของนักเรียน 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
 

 รวม - 19,000 1,000 20,000  

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1)นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 เข้ำร่วม
กิจกรรม  ค่ำย DAY CAMP  ร้อยละ 100 
2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  5-6  เข้ำ
ค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี   ร้อยละ 90 

1. ตรวจใบลงชื่อร่วม
กิจกรรม 

1. บัญชีลงชื่อร่วม
กิจกรรม 

1)นักเรียนได้ฝึกฝนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2) นักเรียนผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำม
หลักสูตรทุกคน 
3) นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักกำรท ำงำนเป็น
หมู่  รู้จักกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 

2. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
3. กำรสังเกต 
 

2. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.แบบสังเกต 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนชั้น ป.1-4 ได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขในกิจกรรมค่ำย DAY CAMP 
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2) นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้อยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ–เนตรนำรี และปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ อันจะท ำให้
นักเรียนได้ใช้วิชำต่ำง ๆ ในทำงปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้มีระเบียบวินัยและยึดมั่นในอุดมกำรณ์ของลูกเสือ 

3) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4) นักเรียนผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรทุกคน 
 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ.................................................... 
                 (นำงสำวปรีชำนุช ชื่นเชำวกิจ)                            (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                             ครู คศ.๑                                              หวัหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 
ลงชื่อ  ................................................... 

   (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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โครงการ  ศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน  วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนมีโอกำสศึกษำด้วนตนเอง มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน และได้เรียนรู้

อย่ำงสนุกสนำนและได้ผ่อนคลำยกับบรรยำกำศภำยนอกห้องเรียนและมีควำมสุขใน
กำรเรียน  

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวทำงจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักผู้เรียนให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ให้ทันยุคทันเหตุกำรณ์ในโลกปัจจุบันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมของกำรศึกษำแต่ระดับชั้น และตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลเพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยของกำรจัด
กำรศึกษำดังกล่ำว และให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสู้ตัวนักเรียน เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
สถำนกำรณ์จริง ปฏิบัติจริง เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข  มีควำมกระตือรือร้น และสนุกสนำนกับ
บรรยำกำศ ภำยนอกห้องเรียน โรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ โดยอำศัยแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
น่ำสนใจและมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำท่ีหลำกหลำยเพื่อนักเรียนจะได้ศึกษำค้นคว้ำได้ตำมควำมถนัด  และควำม
สนใจ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียนมีโอกำสศึกษำด้วนตนเองท ำให้เกิดองค์ควำมรู้แบบยั่งยืน 
 2.2 นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน และได้เรียนรู้อย่ำงสนุกสนำน 
 2.นักเรียนได้ผ่อนคลำยกับบรรยำกำศภำยนกห้องเรียนและมีควำมสุขในกำรเรียน 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้ำนปริมำณ 
  - นักเรียนร้อยละ 100 มีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำและในทุกสถำนกำรณ์ 

- นักเรียนร้อยละ 100 มีโอกำสค้นหำแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวเช่น ครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น                       
- นักเรียนร้อยละ 100 สนุกสนำนกับกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันโลกทันเหตุกำรณ์ 

     3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  - นักเรียนทุกคนได้พัฒนำทักษะต่ำงๆด้วยตนเองเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 
  - นักเรียนเกิดควำมสุข และสนุกสนำนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
 



๖๒ 

 

4.วิธีด าเนินการ 

ที  กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
  พฤษภำคม 256๓ 
   

 
นำงสำวสุพิชญำ  
แสนเทพ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) กิจกรรมกำรใช้ห้องสมุด 
2) กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
3) กิจกรรมกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
4) กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ 
5) กิจกรรมห้องดนตรีไทย 

 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

 
นำงสำวสุพิชญำ  
แสนเทพ 

3 ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

     เมษำยน 2564  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงกำร วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 วันสิ้นสุดโครงกำร วันที่ ๑๐  เมษำยน พ.ศ. 2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ ใช้งบประมำณทั้งสิ้น  30,000 บำท จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมาของ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ขั้นเตรียมการ 

   ประชุมส ำรวจควำมต้องกำร 
 
- 

 
- 

 
- 
 

  
 - 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) กิจกรรมกำรใช้ห้องสมุด 
2) กิจกรรมกำรใช้ห้อง

พยำบำล 
3) กิจกรรมกำรใช้ห้อง

คอมพิวเตอร์ 
4) กิจกรรมศึกษำแหล่ง

เรียนรู้นอกสถำนที่ 
5) กิจกรรมห้องดนตรีไทย 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 

30,000 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 

30,000 
 
- 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมาของ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
      - 
       

 
      -   
       

 
- 

 
   - 
    

 
 
 

 รวม -   30,000  - 30,000  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8. ระดับความส าเร็จ 

        ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ           วิธีการประเมิน               เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้ไปศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

1.จำกกำรสังเกต 
2.ประเมินควำมพึงพอใจ 
3.ตรวจสมุดบันทึก 

1.แบบบันทึกกำรสังเกต 
2.แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
3.สมุดบันทึกกิจกรรมของนักเรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 3) นักเรียนได้น ำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้มำพัฒนำกำรจัดองค์ควำมรู้ของตนเองได้ดีขึ้น 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
     (นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ)            (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
            ครูอัตรำจ้ำง                           หวัหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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โครงการ  ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แผนงาน  วิชำกำร  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                              และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยใน  และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

มีมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน จำกทุกฝ่ำย  
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................................................. ............................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของ
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย แลระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งใช้กลไกลกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม    ในทุก
ขั้นตอนกำรบริหำร ได้แก่ ร่วมวำงแผนงำน ร่วมปฏิบัติตำมแผน ร่วมติดตำมประเมินผล และร่วมพัฒนำ
ปรับปรุง จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยใน  และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และถ่วงดุล คุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพมำตรฐำน จำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
 3) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

 1)  ครูร้อยละ 80 ได้รับควำมรู้เรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 2 ) ครูร้อยละ 80 ได้รับควำมรู้เรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำประถมศึกษำ 
 3) ด ำเนินประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ  

     ขั้นพ้ืนฐำน ปีละ 1 ครั้ง  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) โรงเรียนวัดอดิศร มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด ทั้งระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2) ครูทุกคนสำมำรถจัดท ำโครงกำรในส่วนที่รับผิดชอบได้ ร้อยละ 100 
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4.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
  2) น ำเสนอโครงกำรประกันคุณภำพภำยในต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำววิภำรัตน์   
พลเสน 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
2)ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมิน(SAR) 
 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

2563 

 
นำงสำววิภำรัตน์   
พลเสน 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
  1)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำววิภำรัตน์   
พลเสน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ. 2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 2,000  บำท    จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1)ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 
2)เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึ กษำ  และแผนปฏิบั ติ ก ำร
ประจ ำป ี
2)ประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรเมิน(SAR) 
 
 

 

- 

 
- 
 

 

- 

 
- 

 

 

1,000 

 
1,000 

 

 

1,000 

 
1,000 

 

เงินอุดหนุนรำยหัว 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 



๖๖ 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมี แผนปฏิบัติกำรและ
ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 256๓ ที่
เหมำะสม 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม/
ประเมินโครงกำร 

 แบบประเมินโครงกำร 

 2.มีกำรประเมินคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม แบบสรุปรำยงำน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)  ครูทุกคนจัดท ำโครงกำรตำมมำตรฐำนที่รับผิดชอบได้ 
 2)  ครูได้รับควำมรู้เรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และประถมศึกษำ 
 3)  สรุปภำพรวมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย อยู่ในระดับดี 
 4)  สรุปภำพรวมมำตรฐำนกำรศึกษำประถมศึกษำอยู่ในระดับดี 
      5)  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับบริบทของประชำชน 
 6)  โรงเรียนจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยในได้อย่ำงมีคุณภำพ 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำงสำววิภำรัตน์  พลเสน)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
                 คร ูคศ.๑                 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                                           (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 

 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 รวม - - 2,000 2,000 - 



๖๗ 

 

โครงการ  พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
แผนงาน  วิชำกำร  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                              และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ นักเรียนร้อยละ 90 มีควำมพร้อมในกำรรับสัญญำณอินเทอร์เน็ตและควำมพร้อมใน    
                               กำรรับสัญญำณทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
ผู้รับผิดชอบ  นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดอดิศรเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่เข้ำร่วมใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพ่ือแก้ปัญหำกำร
จัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ด้วยระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้อินเทอร์เน็ต  ในกำรเข้ำถึงระบบ e-learning  เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง เป็นกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนและคุณครู และเมื่อผู้เรียนมีควำมรู้แล้วก็ควรที่จะมีกำรสื่อสำร ถ่ำยทอด
ข้อมูลควำมรู้ให้เพื่อน ๆ ได้ทรำบด้วย 

2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
 2) เพื่อพัฒนำเพ่ือให้นักเรียน และคุณครู ได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ต   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

 1) ห้องเรียนชั้นอนุบำล มีควำมพร้อมในกำรรับสัญญำณอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 100 
 2) ห้องเรียนชั้น ป.1- ป.6มีควำมพร้อมในกำรรับสัญญำณทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ร้อยละ 

100 
 3)  โรงเรียนจัดให้มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 80 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนและคุณครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สำรภำยในบริเวณโรงเรียนได้ทุกคน 
2) นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ทุกคนได้ฝึกกำรอ่ำน กำรพูด ผ่ำนสัญญำณทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
3)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้อินเทอร์เน็ต 7 เครื่อง 

 

 

 



๖๘ 

 

4.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำยนพสิทธิ์  
พุทธบรรจง 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)  ตรวจสอบควำมพร้อมของกำรรับสัญญำณโทรทัศน์ทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม  และเว็บไซด์โรงเรียน 
2) ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งำน  ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ต  

 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ 

 
 
นำยนพสิทธิ์  
พุทธบรรจง 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) ตรวจสอบควำมพร้อมของสัญญำณทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
และสัญญำณอินเทอร์เน็ต  
 2) ประเมินผลจำกผลงำนของนักเรียน 
 3) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
ทุกเดือน 

เมษำยน ๒๕๖๔ 

 
นำยนพสิทธิ์  
พุทธบรรจง 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐ เมษำยน  พ.ศ. 2564 
6. งบประมาณ 

งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 30,000 บำท  จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 
ที ่

 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ 

 

แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รวม ของ

งบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนงำน 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) ส ำรวจอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียน 
2) ด ำเนินกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ 
3) เช่ำเว็บไซด์โรงเรียน 

 
- 
- 
- 

 
- 

27,000 
3,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 

27,000 
3,๐๐๐ 

 
เงินอุดหนุน

รำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
  สรุปรำยงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 รวม - 30,000 - 30,000  



๖๙ 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1) ห้องเรียนชั้น อนุบำล มีควำมพร้อมในกำรรับ
สัญญำณอินเทอร์เน็ต 
2)  ห้องเรียนชั้น ป.1- ป.6 มีควำมพร้อมในกำร
รับสัญญำณทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
3)  มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้อินเทอร์เน็ต  10
เครื่อง 

1. ตรวจสอบกำรใช้งำน 1. แบบประเมิน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนและคุณครูสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตไร้ภำยในบริเวณโรงเรียนได้ 

2) นักเรียนสำมำรถค้นคว้ำหำข้อมูลที่สนใจได้ด้วยตนเอง 
3) นักเรียนได้รับฝึกกำรอ่ำน กำรพูด ผ่ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
4) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้อินเทอร์เน็ต 
5) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
        (นำยนพสิทธิ์  พุทธบรรจง)           (นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน) 
               ครูอัตรำจ้ำง                หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
   
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 



๗๐ 

 

ชื่อโครงการ  จัดซื้อจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหำรงำนงบประมำณ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                              และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ วัสดุครุภัณฑ์  ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้เพียงพอ  เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน

และกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวปรีชำนุช  ชื่นเชำวกิจ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
.............................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

ในกำรบริหำรจัดกำรทุก ๆ ด้ำนของโรงเรียน จ ำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส ำหรับใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะ
ช่วยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนวัดอดิศรได้
ตระหนักในกำรมวีัสดุ ครุภัณฑ์ที่พร้อมต่อกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำร
กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดซื้อจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1)  มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำรบริกำรจัดกำรบริหำรโรงเรียนอย่ำงเพียงพอ ร้อยละ 85  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
    1)  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต่อกำรบริกำรจัดกำรโรงเรียนอย่ำงเพียงพอ 
  4.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรท ำงำน 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำวปรีชำนุช 
ชื่นเชำวกิจ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)  ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่จ ำเป็น
และเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
โรงเรียน 
2)  จัดซื้อสื่อวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรโรงเรียน 

 
ตลอดปกีำรศึกษำ 
2563 

 
นำงสำวปรีชำนุช 
ชื่นเชำวกิจ 
และคณะครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
2)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวปรีชำนุช 
ชื่นเชำวกิจ 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มตน้โครงกำร วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
 วันสิ้นสุดโครงกำร วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.2564 
6.  งบประมาณ 
 งบประมำณที่ใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 25,000 บำท จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณได้ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)  ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่
จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรโรงเรียน 
2)  จัดซื้อสื่อวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่จ ำเป็นและ
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรโรงเรียน 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

29,000 

 
 
- 
 

29,000 

 
 
 
 
เงินอุดหนุนรำย
หัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
2)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

รวม - - 29,000 29,000  
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. จัดซื้อจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อกำรบริหำร
จัดกำรภำยในโรงเรียน 

สอบถำม แบบสอบถำม 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำรบริกำรจัดกำรภำยในโรงเรียนอย่ำงเพียงพอ 
 

 ผู้เสนอโครงการ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ             
                       
   ลงชื่อ  ..................................................         ลงชื่อ  ............................................                            
                 ( นำงสำวปรชีำนุช  ชื่นเชำวกิจ )                     ( นำงสำววภิำรัตน์  พลเสน )                                                                            
                             ครู คศ.๑                         หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
 
   อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
   ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 

ลงชื่อ  ................................................... 
      (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

                                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวัดอดิศร 
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โครงการ  สำธำรณูปโภค 
แผนงาน  กำรบริหำรงบประมำณ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

อย่ำงมีคุณภำพพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ  ระบบสำธำรณูปโภคในโรงเรียนมีสภำพที่เอ้ือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ 
                                กิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและคุ้มค่ำ และยำวนำนตลอดไป 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
...................................................................................... ........................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดอดิศร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 เป็น
โรงเรียนประถมศึกษำ ขนำดเล็กซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมำณ 78 คน มีกำรใช้ระบบสำธำรณูปโภคเป็น
จ ำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็นไฟฟ้ำน้ ำประปำ และ โทรศัพท์ ทำงโรงเรียนจึงมีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำสำธำรณูปโภค ซึ่ง
ได้แก่ ค่ำไฟ ค่ำน้ ำ และค่ำโทรศัพท์ ทำงโรงเรียนวัดอดิศรจึงได้จัดท ำโครงกำรสำธำรณูปโภคขึ้น เพ่ือจัดสรร
งบประมำณในกำรใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคได้อย่ำงเพียงพอ 

2. เพื่อบริกำรระบบสำธำรณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลำกร นักเรียน ภำยในโรงเรียนอย่ำงทั่วถึง 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมำณ (ผลผลิต) 
1. คณะครู บุคลำกร นักเรียน และผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบ 

    สำธำรณูปโภค อย่ำงน้อยร้อยละ 92 

2. บุคลำกรภำยในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดกำรใช้สำธำรณูปโภค อย่ำงน้อยร้อยละ 92 

3.2 เชิงคุณภำพ (ผลลัพธ์) 
1. โรงเรียนมีงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 

2. คณะครู บุคลำกร นักเรียน และผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบ 

       สำธำรณูปโภค 

3. บุคลำกรภำยในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงควำมประหยัดในกำรใช้สำธำรณูปโภค 
 

 
 



๗๔ 

 

4.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำวเบญจภำ  
งำมเลิศรักษ์กุล 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)ส ำรวจค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ  
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต  
2)ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคท่ีจะใช้ในปี 
กำรศึกษำ 2563 
3)ด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมใบแจ้งหนี้ของแต่ละ
เดือน      

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

นำงสำวเบญจภำ  
งำมเลิศรักษ์กุล 
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
3) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวเบญจภำ  
งำมเลิศรักษ์กุล 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐ เมษำยน  พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๑๒๐,000 บำท จ ำแนกตำมรำยกำรใช้
จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม ของ

งบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนงำน 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)ส ำรวจค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต  
2)ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคท่ี
จะใช้ในปี กำรศึกษำ 2563 
3)ด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมใบ
แจ้งหนี้ของแต่ละเดือน      

 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 
 

๑๒๐,000 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

๑๒๐,000 

 
 
 
 
 
 
เงินอุดหนุนรำย
หัว 
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ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม ของ

งบประมาณ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1) ประเมินผลจำกแบบรำยงำนและกำร
ตรวจสอบ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
 รวม  ๑๒๐,000 - ๑๒๐,000  

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 

8.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. มีสำธำรณูปโภคใช้อย่ำงสะดวก 
2. กำรบริหำรจัดกำร และกระบวน 
กำรเรียนกำรสอน ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 

กำรสรุปและรำยงำนผล แบบรำยงำน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนจัดสรรงบประมำณส ำหรับค่ำใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคได้อย่ำงเพียงพอ 

2) โรงเรียนบริกำรระบบสำธำรณูปโภคท่ีดีให้กับคณะครู บุคลำกร นักเรียน ภำยในโรงเรียนอย่ำง 
ทั่วถึง  

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ.................................................... 
              (นำงสำวเบญจภำ  งำมเลิศรักษ์กุล)                        (นำงสำวปรีชำนุช ชื่นเชำวกิจ) 
                         คร ูคศ.๑                                                หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณ 
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 

ลงชื่อ  ................................................... 
     (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 

                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 



๗๖ 

 

โครงการ  สำนสัมพันธ์ 
แผนงาน  บริหำรทั่วไป  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสใน 
                               กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน เผยแพร่ผลงำนกำรพัฒนำ

โรงเรียนแก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................................................. ................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรร่วมมือที่ดีระหว่ำงชุมชน วัด และโรงเรียนเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้
บรรลุเป้ำหมำยมำกที่สุด โรงเรียนจึงควรดึงชุมชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงำนกำรพัฒนำโรงเรียนแก่ชุมชน 
 2.4 เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำงๆ 
 2.5 เพ่ือให้สถำนที่ในกำรเล่นกีฬำ/จัดกิจกรรมต่ำงๆของชุมชน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
 - ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้ำร่วมประชุมปฐมนิเทศปีกำรศึกษำใหม่ 
 - คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเข้ำร่วมประชุมภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 - ผู้ปกครองและชุมชนใช้สถำนที่ในกำรเล่นกีฬำและจัดกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 
- ครแูละผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นกับนโยบำยของโรงเรียนจำกกำรเข้ำ

ร่วมประชุม 
  - กรรมสถำนศึกษำฯ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  - ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
4.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
2) น ำเสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำวกัญญำภัค  
ประจันทัง 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/กรรมกำรสถำนศึกษำฯ 
2)กิจกรรมแจ้งข่ำวสำร  

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 

นำงสำวกัญญำภัค  
ประจันทัง 
และคณะครู 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
3) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวกัญญำภัค  
ประจันทัง 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 

งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 4,000 บำท จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
รวม ของงบประมาณ 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/กรรมกำร
สถำนศึกษำฯ 
2)กิจกรรมแจ้งข่ำวสำร 

 
- 

 
- 

 
1,500 

 
- 

 
  500 

 
2,000 

 
2,000 
 
2,000 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 
 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 รวม  1,500 2,500 4,000  

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2 
 



๗๘ 

 

 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ชุมชนที่มีควำมพึงพอใจในกำรใช้สถำนที่
ในกำรเล่นกีฬำหรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
และผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีควำมพึง
พอใจในกำรแจ้งข่ำวสำร และควำมพึง
พอใจในจัดป้ำยนิเทศ 

ส ำรวจควำมพึงพอใจ แบบบันทึกกำรเข้ำร่วม
ประชุม 
 แบบส ำรวจควำมพึง
พอใจ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองมีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพกับผู้ปกครองและครูได้ท ำงำนร่วมกันอัน
เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีงำม 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 ลงชื่อ....................................................  ลงชื่อ.................................................... 
                 (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง)                         (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง) 
                          คร ูคศ.๑                                              หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 
ลงชื่อ  ................................................... 

   (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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ชื่อโครงการ  สถำนศึกษำน่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
แผนงาน  บริหำรงำนทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร 
                             และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เป้าหมายความส าเร็จ อำคำร สถำนที่ให้มีควำมสะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนำ
สถำนศึกษำร่วมกัน 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  กรกฎำคม 2563 – 10 เมษำยน 2564 
............................................................................ .................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรเรียนรู้ของนักเรียนนอกจำกเกิดจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูแล้ว สภำพแวดล้อมที่สะอำด 
เรียนร้อย สวยงำม ยังมีส่วนส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ
จะต้องพัฒนำและปรับปรุงให้สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ มีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย 
จำกเหตุอันตรำย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภำพ และสุขภำพจิตของบุคลำกร ตลอดจนผู้ที่มีโอกำสมำเยี่ยมเยียน
อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำอำคำร สถำนที่ให้มีควำมสะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนำสถำนศึกษำร่วมกัน 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำ มีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้ำนปริมำณ 

- นักเรียนร้อยละ 100 และบุคลำกรทุกคน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม                     
ของโรงเรียน 

- ปรับปรุงห้องกิจกรรม ห้องเรียน และอำคำรสถำนที่ให้มีควำมสะอำดร่มรื่น สวยงำม 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

     3.2 ด้ำนคุณภำพ 
- โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม ถูกสุขลักษณะ บุคลำกรทุกคนมีวำมภำคภูมิใจใน

สถำนศึกษำ 
 

 

 



๘๐ 

 

4.  ขั้นตอนด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำน 
  2) เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร                                                      
  3) ประสำนครูผู้สอน 

 
พฤษภำคม 
2563 
 

 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ  

2 ขั้นด าเนินการ 
1) กิจกรรมปรับปรุงห้องพยำบำล 
2) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรสถำนที่                 

และสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
3) กิจกรรมปรับปรุงโรงอำหำร 
4) กิจกรรมก ำจัดปลวก 
5) กิจกรรมปรับปรุงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 

 

 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 
 
 

 
 
 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ และ                     
ครูประจ ำชั้น 
 
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วนัที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 

งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๘๕,000 บำท จ ำแนกตำม
รำยกำรใช้จ่ำยและแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ของ

งบประมาณ 
ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผน
ด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1) กิจกรรมปรับปรุงห้องพยำบำล 
2) กิจกรรมปรับปรุงสถำนที่ และ

สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
3) กิจกรรมปรับปรุงโรงอำหำร 
4) กิจกรรมก ำจัดปลวก 

 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

60,000 
13,000 

 

 
1,000 
8,000 

 
- 
- 

 
1,000 
8,000 

 
60,000 
13,000 

 

 
เงินอุดหนุน
รำยหัว 
 



๘๑ 

 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 
ของ

งบประมาณ 
ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

 5) กิจกรรมปรับปรุงจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส ำนักงำน 

- - 8,000 8,000 เงินอุดหนุน
รำยหัว 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 

 รวม - 73,000 17,000 90,000  
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนมีควำมพึงพอใจกับ
บรรยำกำศในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ร้อยละ 
80 
2.  นักเรียนได้รับควำมปลอดภัยใน
ขณะที่อยู่ในโรงเรียนร้อยละ 100 

1.  วัดควำมพึงพอใจ 
 
 

 
2.  บันทึกกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 
 

1. แบบวัดควำมพึงพอใจ 
 
 

 
2. แบบบันทึกกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับกำรเรียนรู้อยู่มีควำมสุขทั้งภำยในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
2) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  มีจิต

สำธำรณะ 
3)  โรงเรียนมีอำคำร สถำนที่ ภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอกร่มรื่นสะอำด  ปลอดภัย 
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ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
       (นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ)            (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง) 
              ครูอัตรำจ้ำง                                  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                           (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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งาน/โครงการ    โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
แผนงบประมาณ    บริหำรทั่วไป 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.   กลยุทธ์ที่1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
เป้าหมายความส าเร็จ   เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันอย่ำงเพียงพอ ได้รับ         
สำรอำหำรที่ครบถ้วน มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวกัญญำภัค   ประจันทัง 
ลักษณะโครงการ   โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีกำรศึกษำ  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 กำรบริโภคอำหำรกลำงวันเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและส ำคัญยิ่งส ำหรับนักเรียน  จึงมีกำรด ำเนินกำรโครงกำร
อำหำรกลำงวัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันอย่ำงเพียงพอ ได้ รับสำรอำหำรที่ครบถ้วน มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้ำนทำนโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำดีขึ้นด้วย 
นักเรียนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงเต็มศักยภำพ โรงเรียนวัดอดิศร ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของ
กำรจัดท ำโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำร
อำหำรกลำงวันนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วนมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร อันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์

 1)  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร 
 2)  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันทุกคน ทุกวัน 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร 
  2)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
  3)  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันทุกคน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงน้อยจ ำนวน  77  คน 
  2)  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบทุกคน 
  3)  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันทุกคน 
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4.วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประสำนงำนเรื่องงบประมำณกับ อบต.บึง
ทองหลำง 
2) เสนอขออนุมัติโครงกำร 
3) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับเงินจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบึงทองหลำง 

 
พฤษภำคม 2563 
 
 

 
นำงสำวกัญญำภัค 
ประจันทัง 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
1)  ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535 ถึงปัจจุบัน 
2)  คุณครูเวรประจ ำวันควบคุมดูแลกำรรับประทำน
อำหำรกลำงวัน 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 
 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
2563 
 

 
นำงสำวกัญญำภัค  
ประจันทัง 
 
ครูเวรประจ ำวัน 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1)  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลล ำลูกกำได้รับทรำบ 
2)  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 
 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวกัญญำภัค 
ประจันทัง 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงกำร วันที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.2563 
 วันสิ้นสุดโครงกำร วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.2564 
6.  งบประมาณ 

เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงทองหลำง  จ ำนวนนักเรียน 74  คน  
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  อัตรำคนละ 20  บำท  เป็นเวลำ 200 วัน  รวม
เป็นเงิน  296,000  บำท  (สองแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) 

 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ของงบประมาณ 
1 ขั้นเตรียมการ 

   ประชุม ส ำรวจ ควำมต้องกำร  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงิน อบต.  
บึงทองหลำง 

2 ขั้นด าเนินการ 
ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของ
หน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2560 ถึงปัจจุบัน 

 
- 
 

 
296,000   

 

  
- 

 
296,000   

 

 
เงิน อบต.  
บึงทองหลำง 
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงทองหลำง  จังหวัดปทุมธำนี 
8.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร สังเกต แบบสังเกต 
2. นักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรครบ 5 หมู่ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

3. นักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันทุกคน  สอบถำม แบบสอบถำม 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียนสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร 
 2)  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด  มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนำกำร  ครบทั้ง 5 หมู่  

3)  นักเรียนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันทุกคน  
4)  นักเรียนมีน้ ำหนัก  ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

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

                 (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง)                          (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง) 
                            คร ูคศ.๑                                              หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป        
ผลการพิจารณาโครงการ 

  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 

  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 

ลงชื่อ  ................................................... 
              (นำยนิรัน นิลทองหลำง) 

                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
 
 
 

 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ แหล่งท่ีมา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รวม ของ

งบประมาณ 
3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
- 
- 

 
- 
- 

  
- 
- 

 
- 
- 

 
เงิน อบต. 
บึงทองหลำง 

 รวม - 296,000   - 296,000    
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ชื่อโครงการ  พัฒนำประชำธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน  บริหำรงำนทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำส 
                               ในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ 
เป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 90 นักเรียนมีคุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย รับผิดชอบต่อหน้ำที่       
มีระเบียบวินัยรักประชำธิปไตย 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กรกฎำคม 2563 – 10  เมษำยน 2564 
.............................................................................................................................................. ............................... 
1. หลักการและเหตุผล 

กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ  เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพ่ือที่นักเรียนจะสำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้งวัฒนธรรมที่หลำกหลำยให้สอดคล้องกับสังคมโลก ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ  โรงเรียนประถมศึกษำถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรปฏิรูป รวมทั้งสำมำรถสร้ำงวิถีประชำธิปไตยให้แก่
นักเรียน 

ดังนั้นกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปจึงตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปลูกฝังกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  และเน้นนักเรียนมีคำรวะธรรม  สำมัคคีธรรม  ปัญญำธรรม  สำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน และอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข พร้อมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรประชำธิปไตยได้ด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตำมลักษณะวิถีประชำธิปไตย 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีลักษณะเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 

 3) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้ำที่  อันชอบธรรมของตนเองที่จะท ำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม  
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ   

1)  นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  มำใช้สิทธิเลือกตั้งประธำนนักเรียนด้วยหลักประชำธิปไตย 
2)  นักเรียนร้อยละ 70  ได้รับควำมรู้จำกกำรมำใช้สิทธิเลือกตั้งประธำนนักเรียน ร้อยละ 70 

3.2 เชิงคุณภาพ   
1)  นักเรียน รู้จักใช้สิทธิหน้ำที่  อันชอบธรรมของตนเองที่จะท ำให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

ตำมหลักประชำธิปไตย  
2) นักเรียน มีลักษณะเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี   
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1)ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนด ำเนินงำน 
  2) เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำร 

 
พฤษภำคม 2563 
 

 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ  

2 ขั้นด าเนินการ 
  1) กิจกรรมเลือกหัวหน้ำชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2563   
  2) กิจกรรมเลือกประธำนและคณะกรรมกำรนักเรียน          
ปีกำรศึกษำ 2562 

 
กรกฎำคม 2563 
 
กรกฎำคม 2563 
 

 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ และ             
ครูประจ ำชั้น 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เมษำยน 2564 

 
นำงสำวสุพิชญำ 
แสนเทพ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
         วันเริ่มต้นโครงกำร   วันที่ 1  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
         วันสิ้นสุดโครงกำร   วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.2564 
6. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีใช้และแหล่งที่มำของงบประมำณ  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 1,000 บำท จ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำย
และแหล่งงบประมำณได้ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณด าเนินการ 

แหล่งท่ีมา 
ของงบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
  1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เลือกตั้ง  

 
- 

 
  - 

 
1,000 

 
1,000 

 
เงินอุดหนุนรำยหัว 

2 ขั้นด าเนินการ 
  1) กิจกรรมเลือกหัวหน้ำชั้นเรียน         
ปีกำรศึกษำ 2561 
  2) กิจกรรมเลือกประธำนและ
คณะกรรมกำรนักเรียนปีกำรศึกษำ 
2562 

 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 

    - 
 

     

 
   - 
 

- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 

 
 
 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน          

 
- 

 
- 

 
  - 
 

 
 - 

  
 

 รวม - - 1,000 1,000  
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

8.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
มำใช้สิทธิเลือกตั้งประธำนนักเรียน 
2.  นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
ได้รับควำมรู้จำกกำรมำใช้สิทธิ
เลือกตั้งประธำนนักเรียน  

ตรวจสอบใบลงชื่อผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตั้งประธำนนักเรียน 

 ใบลงชื่อผู้มำใช้สิทธิ เลือกตั้ ง
ประธำนนักเรียน 

1. นักเรียน มีลักษณะเป็นผู้น ำและผู้
ตำมท่ีดี  ร้อยละ 70 
2. นักเรียน รู้จักใช้สิทธิหน้ำที่ตำม
หลักประชำธิปไตยร้อยละ 70 

สังเกต 
 

แบบสังเกต  

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)นักเรียนเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 
          2)นักเรียนได้เรียนรู้ประชำธิปไตยในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

3) นักเรียนใช้สิทธิและหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงภำคภูมิใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................  ลงชื่อ................................................ 
     (นำงสำวสุพิชญำ  แสนเทพ)            (นำงสำวกัญญำภัค  ประจันทัง) 
            ครูอัตรำจ้ำง                                  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
  อนุมัติ                        ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
  ระงับโครงกำร เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………..………………. 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (นำยนิรัน  นิลทองหลำง) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอดิศร 
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บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
 

1.  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
1.1 ร่วมวำงแผนและให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน 
1.2 ร่วมประเมินผล รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
1.3 ร่วมก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำโรงเรียน 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 

 
2.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 

2.1 จัดให้บุคลำกรของโรงเรียน ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เต็มเวลำ  
2.2 แบ่งงำน และก ำหนดหน้ำที่ของบุคลำกรในโรงเรียนอย่ำงชัดเจน 
2.3 เป็นผู้น ำในกำรท ำแผนงำน/โครงกำร ของโรงเรียน 
2.4 วำงแผนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับตัวเด็ก และบริบทของชุมชน 
2.5 ให้กำรชี้แนะ แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียน 
2.6 ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโรงเรียน 
2.7 ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู เป็นอันดับแรก มีกำรติดตำม 

สอบถำม เปิดโอกำสให้ครูได้ปรึกษำหำรือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติงำนด้วยกันอย่ำงใกล้ชิด 
2.8 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของเด็ก ผลกำรปฏิบัติงำนของครู ด้วยกำรพูดคุย 

สอบถำมเด็ก และผู้ปกครอง 
2.9 ประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน กับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

          2.10  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมีส่วนร่วม และรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรฯ และผู้ปกครองเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 

 
3.  บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 

3.1 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ เพ่ือให้เด็กมีควำมเจริญเติบโต มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ทุกด้ำนตำม
วัย 

3.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยค ำพูด และกิริยำท่ำทำงที่
นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงควำมรัก ควำมอบอุ่นต่อเด็ก 

3.3 สังเกตและบันทึกกำรเจริญเติบโต พฤติกรรม และทักษะด้ำนต่ำง ๆ ของเด็ก เพ่ือจะได้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลง ทั้งปกติ และผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ วิธีกำรแก้ไข 
ได้ทันท่วงที 

 3.4  จดัสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ทุกด้ำน  
3.5  ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก กับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และสมำชิกในครอบครัว เพ่ือทรำบ   
      ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กอย่ำงรวดเร็ว และต่อเนื่อง 

 3.6  มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ใฝ่หำควำมรู้ และพัฒนำตนเองเสมอ 
 3.7  รู้จักใช้ประโยชน์จำกแหล่งข้อมูลควำมรู้ เครือข่ำยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  
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4.  บทบาทหน้าที่ของชุมชน 
4.1 อบรมเลี้ยงดูบุตรหลำน ในขณะบุตรหลำนอยู่ที่บ้ำน เพื่อให้มีสุขภำพกำยและใจที่สมบูรณ์ 
4.2 ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจระเบียบของโรงเรียนอย่ำงละเอียด 
4.3 รับผิดชอบเตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนเดินทำงไปโรงเรียนทั้งเรื่องกำรแต่งกำย และอุปกรณ์ 
4.4 ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กร่วมกัน 
4.5 เข้ำร่วมประชุมกับโรงเรียนทุกครั้งที่มีกำรจัดประชุม 
4.6 ให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนในกำรแก้ปัญหำเด็ก 
4.7 ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะแก่ทำงโรงเรียน ในกำรปรับปรุงและพัฒนำโรงเรียน 
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  การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบและรายงาน 
1.  การก ากับ ติดตาม 

1.1 โรงเรียนจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อก ำกับข้ันตอน วิธีกำร เวลำ ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมเป้ำหมำยและจุดเน้นของโรงเรียน 

1.2 ให้ผู้รับผิดชอบงำน/โครงกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำและอุปสรรค 
ของ งำนตำมเวลำที่ก ำหนด   

 
2.  การตรวจสอบ 

1.1 กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน เป็นกำรประเมินตนเองของโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดท ำเอกสำร 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูทุกขั้นตอน มีกำรปรับปรุง และบันทึกผลกำรปรับปรุง 

 2.2  กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอกโรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมิน  
โรงเรียน(หน่วยงำนต้นสังกัดแต่งตั้ง) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ในรูปแบบของ
เอกสำรพร้อมข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 
3.  การรายงาน 
 ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน สรุป รำยงำนผลต่อต้นสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


