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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

สรุปย่อความเป็นมา 

 โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หมูํ

ที่  ๑๑ บ๎านประตูน้ าบางสมบูรณ์  ต าบลบางสมบูรณ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รหัสไปรษณีย์  ๒๖๑๒๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๖๑-๓๐๕๒ 

 โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํวันที่          

๑ มิถุนายน  ๒๔๘๒  โดยมีพระอธิการบุญยัง อดีตเจ๎าอาวาสวัดพลอยกระจํางศรีรํวมกับทหารเรือ 

และประชาชนได๎พร๎อมกันจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล โดยมีความมุํงหมายจะให๎เด็กชายและเด็กหญิง

ชุมชน ได๎รับการศึกษาโดยทั่วหน๎ากัน ตํอมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได๎เปิดท าการสอนเพ่ือขยาย

โอกาสทางการศึกษา แกํเยาวชน ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได๎รับพระมหา

กรุณาธิคุณ เข๎าเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริฯในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี และเสด็จมาทรงงานเมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นสังคมชนบท  สํวนใหญํประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจ๎างอยูํในเขตองค์กรการปกครองสํวนต าบลบางสมบูรณ์ มีประชากรประมาณ 

๗๘๐ คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  อาชีพหลักของชุมชน  คืออาชีพท านา เนื่องจากสภาพภูมิ

ประเทศทั้งหมดเป็นท๎องนา ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จัก

โดยทั่วไปคือเหมือนกับสังคมภาคกลางทั่วๆ ไป 

 ผู๎ปกครองสํวนใหญํ  จบการศึกษา    ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ประกอบอาชีพท านา คิดเป็นร๎อยละ  ๘๐ 

 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐ 

 ประกอบอาชีพรับจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐ 



๒ 

 

 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 

 การคมนาคม มีถนนสายตลาดคลอง ๑๖ - บ๎านสร๎างผํานและทางรถไฟโดยมีสถานีรถไฟโยทะกา 

ตั้งอยูํ   โรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎หลายแหลํง  ได๎แกํ วัดพลอยกระจํางศรี สถานีอนามัยประตูน้ าบาง

สมบูรณ์  ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา สวนแสงอรุณ  แปลงนาข๎าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บริเวณรอบๆโรงเรียนเป็นนาข๎าว บํอเลี้ยงปลา  

ภูมิปัญญาชาวบ๎าน  มีคลองหกวา  และแมํน้ าโยทะกาไหลผําน  สามารถน านักเรียนเรียนรู๎นอก

สถานที่ได๎เป็นอยํางดี  นอกจากนั้นโรงเรียน  ยังได๎รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนต าบลบาง

สมบูรณ์  และชุมชนอยํางดี  ข๎อจ ากัดของโรงเรียน  ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นดินเปรี้ยว  ปัญหาขาดแคลน

น้ าในชํวงฤดูแล๎ง  และน้ าทํวมขังในฤดูฝน  เป็นอุปสรรค ในเรื่องของการปลูกต๎นไม๎  และกิจกรรม

การเกษตรในโรงเรียน   

 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 

 มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็น

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นโรงเรียน

ดีประจ าต าบลบางสมบูรณ์ และโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ข้อมูลด้านบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง/ระดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก หน๎าที่รับผิดชอบ 

๑ นางสาวรักชนก    ค าวัจนัง ผู๎อ านวยการ กศ.ม. 
 

กศ.ม. 

หลักสูตรและ
การสอน 
การบริหาร
การศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 

๒ นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ 
๓ นางสุวิมล   ใจขํา คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ครูประจ าชั้น ม. ๒ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง/ระดับ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก หน๎าที่รับผิดชอบ 

๔ นางดวงพร  บุญเพิ่ม คร ู ศศ.บ ภาษาและ
วรรณคดี 

ครูประจ าชั้น ป. ๕ 

๕ นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ คร ู กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

ครูประจ าชั้น ป. ๒ 

๖ นายพิษณุ  ประกอบนา คร ู วท.บ. พลศึกษา ครูประจ าชั้น ม. ๒ 

๗ นางสาวนภาพร  เสียงเย็น คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น ป. ๔ 

๘  นางสาวจินตนา  คําเงิน คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ครูประจ าชั้น ป. ๓ 

๙ นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น ม. ๑ 

๑๐ นายปฐมวงศ์  คําบุศย์ คร ู กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ครูประจ าชั้น ม. ๑ 

๑๑ นางณฤดี  อาศูรย์ คร ู ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูประจ าชั้น ป. ๑ 

๑๒ นางสาวณัฎฐนิช ศิริภาประเสริฐพร คร ู วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ครูประจ าชั้น ม. ๓ 

๑๓ นางสาวกิติรัตน์  แสงเพชร คร ู วท.บ. ชีววิทยา ครูประจ าชั้น ป. ๖ 

๑๔ นายพิเชษฐ  บุญจันทร์น้อย คร ู กศ.บ การสอนสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

ครูประจ าชั้น ป. ๖ 

๑๕ นางสาวสุดา  ระสา คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้น ม. ๓ 

๑๖ นายจักรี  สอนนุช คร ู วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓ 

๑๗ นางสาวณัฐอนัญญา   ศาลางาม เจ๎าหน๎าที่ธุรการ บธ.บ. เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 

 

ภาระงาน / ปริมาณงาน  

๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ  

(ปฐมวัย) 

 ๑.๑ โครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย 



๔ 

 

 ๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 

 ๑.๓ โครงการใช๎สื่อและผลิตจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 

 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

 ๑.๑  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  กิจกรรมห๎องสมุดเด็กดี 

         - กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์ 

          - กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 

         - กิจกรรมสอนซํอมและสํงเสริมความสามารถพิเศษ 

   - กิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย   

   - กิจกรรม English Easy 

  - กิจกรรมคณิตคิดสนุก 

 ๑.๒   โครงการวันส าคัญ 

 ๑.๓   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๑.๔   โครงการสํงเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 

 ๑.๕   โครงการอาหารกลางวัน 

 ๑.๖   โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย 

 ๑.๗   โครงการสํงเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 

 ๑.๘   โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรม 

 ๑.๙   โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
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 ๑.๑๐ โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 ๑.๑๑ ฝึกทักษะอาชีพและสํงเสริมความรู๎สูํชุมชน 

 ๑.๑๒ โครงการการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ด๎านการศึกษา 

 ๑.๑๓ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 

 ๑.๑๔ โครงการประชาสัมพันธ์ 

 ๑.๑๕  โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 ๑.๑๖ โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๑๗ โครงการพลอยปริทรรศน์ 

 ๑.๑๘ โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 

   - คํายพักแรม ม.๓ 

   - ลูกเสือเนตรนารีสัมพันธ์ 

 ๑.๑๙  โครงการทัศนศึกษา 

 ๑.๒๐  โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๑.๒๑  โครงการคุณธรรมน าชีวิต 

๑.๒๒  โครงการวิถีพุทธ 

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล      

     ๒.๑  โครงการพัฒนาบุคลากร 

    ๒.๒  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
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 ๒.๓  โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๓. ด้านการบริหารงบประมาณ 

     ๓.๑ การจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

 ๓.๒ โครงการพัสดุครุภัณฑ์ 

๔. ด้านการบริหารทั่วไป 

   ๔.๑  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและอาคารสถานที่ 

   ๔.๒  โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

   ๔.๓  โครงการบริหารจัดการองค์กร 

   ๔.๔  โครงการการระดมทรัพยากรเพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

   ๔.๕  โครงการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๑.    โครงการใช๎สื่อและผลิตจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 
๒.    โครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย 
๓.    โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย  
๔.    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     -  กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี 
         - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
          - กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 
         - กิจกรรมสอนซ่อมและส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
   - กิจกรรม English Easy 
  - กิจกรรมคณิตคิดสนุก 

๕.      โครงการวันส าคัญ 
๖.      โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗.      โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๘.      โครงการสํงเสริมทักษะกีฬาและออกก าลังกาย 
๙.      โครงการอาหารกลางวัน 
๑๐.      โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
๑๑.      โครงการสํงเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 
๑๒.      โครงการพลอยปริทรรศน์ 
๑๓.      โครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารีสัมพันธ์ 
๑๔.      โครงการทัศนศึกษา 
๑๕.      โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๑๖.      โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๗.      โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรม 
๑๘.      โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
๑๙.     โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  
๒๐.     โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
๒๑.     โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๒.     โครงการฝึกทักษะอาชีพและสํงเสริมความรู๎สูํชุมชน 
๒๓.     โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒๔.     โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
๒๕.     โครงการจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
๒๖.     โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและอาคารสถานที่ 
๒๗.     โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหลํงเรียนรู๎ 
๒๘.     โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
๒๙.     โครงการบริหารจัดการองค์กร 
๓๐.     โครงการการระดมทรัพยากรเพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
๓๑.     โครงการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๓๒.     โครงการรู๎เฟื่องเรื่องขยะ 

 

 

 

 



๘ 

 

ประมาณการรายรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
             -  ระดับอนุบาล 
             -  ระดับประถมศึกษา 
             -  ระดับมัธยมศึกษา 
๒. เงินอุดหนุนอ่ืน (อุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี) 
   ๒.๑  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   ๒.๒  ค่าชุดนักเรียน 
   ๒.๓  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. เงินเหลือจ่าย 
๔. เงินในโครงการพระราชดําริฯ 
๕. เงินบริจาค อ่ืน (รายได้ของสถานศึกษา แบบมี และไม่มี 
วัตถุประสงค์) ฯลฯ 

 
๓๗,๔๐๐ 

๑๘๘,๑๐๐ 
๖๓,๐๐๐ 

 
๕๐,๕๗๐ 
๕๐,๓๔๐ 
๗๒,๘๒๐ 

- 
- 
- 

 

รวมทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๓๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเอง

ได๎ตามศักยภาพเป็นคนดี มีคุณธรรม มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง อนุรักษ์ความเป็นไทย ด าเนิน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และแนวทางของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ 

พันธกิจ 

 โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีได๎ก าหนดพันธกิจและเปูาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ดังนี้ 

พันธกิจ เป้าหมาย 
๑.  พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  กําหนดในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.  ผู้เรียนชั้น ป. ๑-ม.๓  ตามหลักสูตรมี
คุณภาพ 
ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนที่กําหนด 

๒.  พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนกําหนดในระดับปฐมวัย 

๒.  ผู้เรียนชั้น อ.๑-อ.๒  มีคุณภาพ ตาม
หลักสูตร 
และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียน 
ที่กําหนด 

๓.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ
พระราชดําริฯ 

๓.  ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการทํางานตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 



๑๐ 

 

พันธกิจ เป้าหมาย 
๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

๔.  ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่  อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๕.  ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
๗.  มีการจัดการหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๘.  มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงฯ ทั้ง ๘ องค์ประกอบ 
๙.  มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่
ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๕.  สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๑๐.  มีแหลํงเรียนรู๎และใช๎ประโยชน์จากแหลํง

เรียนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย 

๖.  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่
โรงเรียนกําหนด 

๑๑.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ตาม 
ที่โรงเรียนกําหนด 

๗.  จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/จุดเน้น
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

๑๒.  จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/จุดเน้น 
บรรลุเปูาหมาย 

 

เป้าประสงค์ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่าท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 



๑๑ 

 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  ตามวิถีของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เม่ือสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
 ๑.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีวินัย
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๒.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความ
กตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสมาธิ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีน้าใจ
รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งป๎นและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีวินัย
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๒.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความ
กตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสมาธิ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีน้าใจ
รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งป๎นและ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เด็กปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑. รอยละของครูใชสื่อการเรียน
การสอน 
๒. รอยละของครูผูสอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อ 
๓. รอยละของเด็กมีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 
๔. รอยละของเด็กมีพัฒนาการทั้ง   
๔ ดาน สูงขึ้น 

๓. โครงการการใช้สื่อและผลิตจัดหาสื่อ
การจัดประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒. เพื่อมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ให้
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 
ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๔.๑ กิจกรรมห้องสมุดเด็กด ี
  ๔.๒ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ย 
  ๔.๓ กิจกรรมสอนซ่อมและ    ความสามารถ
พิเศษ 
  ๔.๔ กิจกรรมสัปดาหภ์าษาไทย 
  ๔.๕ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์
  ๔.๖ กิจกรรม English Easy 
  ๔.๗ กิจกรรมคณิตคดิสนุก  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ใหโ้ดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ทราบถึงความ
เป็นมาของวันสําคัญ อันเป็นการ
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๒.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  เกิดเจตคติทีด่ีใน
การดํารงไว้ซึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

๓.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมในพิธี
การและกจิกรรมต่างๆ ในวันสาํคญั 
 

๕. โครงการวันส าคัญ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ สํงเสริมการพัฒนา 

อัตลักษณ์ให๎โดดเดํน 

 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐              
รักกีฬาและการออกกําลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษสภาวะ
ที่เสี่ยง 
ต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ
และป๎ญหาทางเพศ 
๒. นักเรียนมีความชื่นชอบในการ
เล่นกีฬาและรักการออกกําลัง
กาย 
๓. นักเรียนมีผลงานทางด้านการ
กีฬา และการออกกําลังกาย 
๔. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและ
บุคลิกภาพท่ีดี 
๕. นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและ 
ป๎ญหาทางเพศ 

๗.  โครงการสํงเสริมทักษะทางการกีฬา

และการออกก าลังกาย 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร๎างเสริมสังคม 

แหํงการเรียนรู๎ 

 

 

 

 

๑  นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – 
มัธยมศึกษา ได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรีทุกคน 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความรู้เรื่องอาหาร 
และโภชนาการ  มีมารยาท 
ในการรับประทานอาหาร 

๘. โครงการอาหารกลางวัน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๔ สํงเสริมการพัฒนา 

อัตลักษณ์ให๎โดดเดํน 

 
 

 



๑๔ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความพึงพอใจในการดําเนินการ
โครงการ 
อาหารกลางวัน 
๔.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 มีความรู้เรื่องโภชนาการ 
 

  

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
มีน้ําหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน  
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 
 

๙. โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมสหกรณ์ ได้แก่ 
กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออม
ทรัพย์ เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะเบื้องต้นของเด็กทางด้าน
สหกรณ์ 
๒. เพ่ือฝึกและปลูกฝ๎งให้นักเรียน
ได้มีการรวมกลุ่มกันและมีการ
ทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 

๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
 

 



๑๕ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ทราบถึง
ความเป็นมาของศิลปะ ดนตรี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เกิดเจตคติที่
ดีต่อศิลปะ วัฒนธรรม 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสวนร่วมใน
การแสดงออกทางสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วัฒนธรรม 

๑๑. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนชั้นอนุบาล – ม.๓ 
ทุกคน และชุมชนในเขตบริการ
ของโรงเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง
และผ่านการเรียนรู้เรื่องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจในการดําเนินการ
โครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในเรื่องมีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีความขยันอดทน  

๑๒. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๑๖ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
รู๎จักประหยัดอดออมพอประมาณ 
มีเหตุผลและมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี 

  

๑. นักเรียนมีความประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของ
สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย    
๒. นักเรียน มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ 
๓. นักเรียนนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตประจําวัน  
 

๑๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  และ
สังคมได้ 

๑๔. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
อาคารสถานที่ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
 
 

๑. นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะ
อาชีพที่สนใจ  
๒. โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความ 
พึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
 

๑๕.โครงการฝึกทักษะอาชีพและสํงเสริม

ความรู๎สูํชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

 

 

 



๑๗ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑. นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัติ
จริง 
๒. นักเรียนเข้าใจ และสามารถ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 
๓. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑๖. โครงการการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
 

๑. ผู้เรียนได้เลือกเรียนใน
กิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีส่วน
ในการกําหนดกิจกรรม 
๒.  ผู้เรียนมีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในการทํากิจกรรม 
๓.  ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ
คิดตามแนวกิจกรรมของกลุ่ม 
๔.  ผู้เรียนนําหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและแก้ป๎ญหา 

๑๗. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี  
คนเก่งและสามารถ 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาปูองกันแก้ไข 
ป๎ญหาทั้งด้านการเรียนรู้ 
และความสามารถพิเศษ 

๑๘. โครงการจัดระบบดูแลชํวยเหลือ

นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 



๑๘ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๔. นักเรียนได้รู้รักตนเอง 
สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้าน
สังคมและอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 
๕. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
๘๑ ขึ้นไป 

  

๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมี
ระบบและรูปแบบที่ชัดเจน              
๒.บุคลากรภายในโรงเรียนได้เบิก
พัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง 
 

๑๙. โครงการพัสดุ ครุภัณฑ์ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. เพ่ือจัดทําแผนการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
จัดทําเอกสารการเงินอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้าน
ระบบงบประมาณ  ได้สอดคล้อง
กับนโยบาย 

๒๐.โครงการการจัดการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 

๑. โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
๒. นักเรียนด้อยโอกาสทุกคน
ได้รับการช่วยเหลือจนสามารถ
เรียนได้อย่างมีคุณภาพได้ 
ตามมาตรฐานของชาติ 
๓. ผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการดําเนิน
โครงการ 
 

๒๑. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 



๑๙ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ได้พัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ถูกต้อง และตรง
กับงาน 
 

๒๒.โครงการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

๑. บุคลากรมีความรู้  ความ
เข้าใจ และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
นําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

๒๓. โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑.เพ่ือให้ครูนําความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๒.เพ่ือให้ครูได้มีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  นอกสถานศึกษา 
๓.  เพ่ือให้ครูได้นําความรู้ที่ได้มา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของนักเรียน  ให้เป็นไปตาม 
เปูาหมายของการจัดการศึกษา   

๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 



๒๐ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
และหลักสูตรแกนกลาง  พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

  

๑.โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
๓.บุคลากร / ผู้ปกครอง/ชุมชน/ 
กรรมการสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
๔.นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/
กรรมการสถานศึกษาได้รับ
ความรู้ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง 
๕.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕   
มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการประเมิน 
๒. การดําเนินการเก่ียวกับการ
เลื่อนขั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. มีข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 
 

๒๖. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 

๑.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  
ในงานวิชาการ  งบประมาณ  
งานบริหารทั่วไป 
และงานบริหารงานบุคคลอย่าง
ครบถ้วน 
๒.  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ป๎จจุบัน 
๓.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
มีความพึงพอใจระดับมาก  

๒๗. โครงการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 



๒๑ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
๔.  โรงเรียนสามารถนําข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

  

๑. โรงเรียนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป และครู  นักเรียน  
ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานตามโครงการในระดับ
มาไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๕ 
๒.  โรงเรียนมีคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบที่ ๔ 

๒๘.โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. นักเรียนมีความรักเทิดทุน
สถาบันชาติ ศาสน์
พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนมีความผูกพันอันดีกับ
ครอบครัว 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 

๒๙. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง และคุณธรรม
ตามค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
๒. ครูทุกคนร่วมมือกันส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
๓.ครูและผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัต
ลักษณ์ ๒๙ ประการ 

๓๐. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 
 



๒๒ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยเห็นคุณค่าความ
เป็นไทยและดํารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย 
๕.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดี 
๖.  ผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐   
มีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 
๗. ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐   
สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี 

  

๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และการแสดง ในรูปแบบฐาน
กิจกรรม 
๒.  นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง ร้อย
ละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

๓๑. โครงการพลอยปริทรรศน์ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

๑.ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒.   ลูกเสือ-เนตรนารีได้บําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเต็มใจ 
๓.   เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

๓๒. โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
สัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 

 

 



๒๓ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนช้ันอนุบาล  ถ ึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓      ทุกคน  ได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 

๒. เพื่อให้นักเรียนท่ีไดไ้ปศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรง
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวัน และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ในสาระการเรยีนรูทีไ่ปศึกษาสูงขึน้ 

๓๓. โครงการทัศนศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 

แห่งการเรียนรู ้

๑.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้พัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  เกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษาตลอดจนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เทคโนโลยี
อย่างถูกต้อง และตรงกับงาน 
 

๓๔.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
 

๑.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง  คุณลักษณะ
ตามจัดประสงค์ของโรงเรียนดีศรี
ตําบลและคุณธรรมตามค่านิยม
ไทย ๑๒  ประการ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดี 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 

๓๓. โครงการคุณธรรมนําชีวิต กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา 
ตามนโยบาย/จุดเน้น 
 
 

 



๒๔ 

 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดของแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 

งบเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑ โครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู๎เรียน

ระดับปฐมวัย 

นางทองเหลํอ   แหยมเปรมปร ี ๑๘,๐๐๐ 

๒ โครงการใช๎สื่อและผลิตจัดหาสื่อการจัด
ประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 

นางทองเหลํอ   แหยมเปรมปร ี ๑๙,๔๐๐ 

รวม ๓๗,๔๐๐ 
 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมเด็กปฐมวัย นางทองเหลํอ   แหยมเปรมปร ี ๒,๘๐๐ 
๒ รํวมโครงการพลอยปริทรรศน์ นางดวงพร  บุญเพิ่ม ๖๖๐ 
๓ รํวมโครงการทัศนศึกษา นายพิษณุ  ประกอบนา ๕,๐๐๐ 
๔ รํวมโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
นายจักรี  สอนนุช ๑,๐๐๐ 

รวม ๙,๔๖๐ 
 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ระดับประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

งบเงินอุดหนุนรายหัว ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้านบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ ที่มาของเงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

เงินอุดหนุน
จาก อบต. 

อื่นๆ รวม 

๑ 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    - กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี 
     - กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์                                                            
- กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 
    - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
และส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ        
 - กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 - กิจกรรม English Easy 
 - กิจกรรมคณิตคิดให้สนุก 

นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา            
 
นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร 
นายปฐมวงศ์  คําบุศย์ 
 
นางดวงพร  บุญเพิ่ม 
นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา            
 
 
นางาทองหล่อ แหยมเปรมปรี 
 
นางสาวสุดา  ระสา 
นางสาวนภาพร  เสียงเย็น 
 

๓๘,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
 
๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
 
 
๔,๐๐๐ 
 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒ โครงการวันส าคัญ นางสาวณัฏฐนิช ศิริภา
ประเสริฐพร 

๗,๐๐๐ - - - ๗,๐๐๐ 

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ ๒๓,๐๐๐ - - - ๒๓,๐๐๐ 

๔ โครงการสํงเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

นายพิษณุ   ประกอบนา ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 

๕ โครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

นางดวงพร  บุญเพิ่ม 
 
 
 
 
 

- - - - - 



๒๖ 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

ที่มาของเงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
พัฒนา
ผู๎เรยีน 

เงินอุดหนุน
จาก อบต. 

อื่นๆ รวม 

๖ โครงการสํงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

นางณฤดี  อาศูรย์ ๑๒,๐๐๐ - - - ๑๒,๐๐๐ 

๗ โครงการสํงเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ 

นายปฐมวงศ์  ค าบุศย์  - - - - 

๘ โครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพด๎านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์          
และวัฒนธรรม 

นางสาวจินตนา  ค าเงิน ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๙ โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน 

นางสาวนภาพร  เสียงเย็น  - - - - 

๑๐ โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

๑๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
และสํงเสริมความรู๎สูํชุมชน 

นางสุวิมล  ใจข า ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐ 

๑๒ โครงการการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษา 

นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐ 

๑๓ โครงการประชาสัมพันธ์ นายจักรี   สอนนุช ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 
๑๔ โครงการนิเทศภายใน

โรงเรียนวัดพลอย         
กระจํางศรี 

นางดวงพร  บุญเพ่ิม  - - - ๑,๐๐๐ 

๑๕ โครงการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 

รวม ๑๔๑,๐๐๐ -  -  
 

 

 



๒๗ 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

ที่มาของเงินงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

เงิน
อุดหนุน

จาก 
อบต. 

อ่ืนๆ รวม 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู          
และบุคลากร 

นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 

๓ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง - - - - - 

รวม ๑๑,๐๐๐ - - - ๑๑,๐๐๐ 

 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

ที่มาของเงินงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

เงิน
อุดหนุน

จาก 
อบต. 

อ่ืนๆ รวม 

๑ โครงการการจัดการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา 

นางอรุณวรรณ นาคทองดี ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัสดุ ครุภัณฑ์ นายปฐมวงศ์  ค าบุศย์ ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 

รวม ๒๑,๐๐๐ - - - ๒๑,๐๐๐ 

 

 



๒๘ 

 

ด้านบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

ที่มาของเงินงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

เงิน
อุดหนุน

จาก 
อบต. 

อื่นๆ รวม 

๑ โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและอาคาร
สถานที่ 

นายพิษณุ   ประกอบนา ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาระบบ
บริหารโดยใช๎โรงเรียน         
เป็นฐาน 

นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง - - - - - 

๓ โครงการบริหาร          
จัดการองค์กร 

นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 

๔ โครงการระดมทรัพยากร 
เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน     
การจัดการศึกษา 

นางสุวิมล   ใจข า - - - - - 

๕ โครงการจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

นายพิเชษฐ บุญจันทร์น๎อย ๘,๐๐๐ - - - ๘,๐๐๐ 

รวม ๓๐,๐๐๐ - - - ๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

ที่มาของเงินงบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

เงิน
อุดหนุน

จาก 
อบต. 

อ่ืนๆ รวม 

๑ โครงการพลอยปริทรรศน์ นางดวงพร   บุญเพ่ิม - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๒ โครงการคํายลูกเสือ-เนตรนารี 
สัมพันธ์ 

น.ส.วรรษชล วรวัฒน ์ - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

๓ โครงการทัศนศึกษา นายพิษณ ุประกอบนา - ๒๓,๓๖๐ - - ๒๓,๓๖๐ 

๔ โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายจักรี   สอนนุช - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

๕ โครงการคุณธรรมน าชีวิต นางดวงพร   บุญเพ่ิม - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๖ โครงการวิถีพุทธ นางสาวจินตนา  ค าเงิน - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

รวม - ๖๓,๓๖๐ - - ๖๓,๓๖๐ 



๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
แผนงาน  วิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1,4,6,8-11,17,20-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 3 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 1,3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1,3 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 1-7,10,11  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.5, 5.1-
5.10, 6.1-6.7, 7.1-7.5, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 
   ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 
งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรก   
เพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา บนรากฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่
จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับท่ีสูงขึ้น อันจะนําไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล ภายใต้บ ริบททาง



๓๒ 

 

วัฒนธรรม อารยธรรมและวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๐, หน้า ๙)การจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ก่อนวัยเรียน เป็นเรื่องที่จําเป็นและมี ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กวัยนี้กําลังเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติป๎ญญา การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่
กําหนดไว้ ในแนวการจัดประสบการณ์นั้นจะต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก โดยคํานึงถึงวัย 
ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ๓ – ๕ ปี  
ไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา กิจกรรมที่จัดให้เด็กใน
แต่ละวันใช้ชื่อเรียกกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ป ระสบการณ์ที่จัดต้อง
ครอบคลุมประสบการณ์สําคัญที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และควรยืดหยุ่นให้มี  
สาระที่ควรเรียนรู้ ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ที่ผู้สอนกําหนด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบ
ยอด สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลําดับเหตุการณ์ การแก้ป๎ญหา จึงควรจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลองศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กเล่นเกมการศึกษา  
ที่เหมาะสมกันวัยอย่างหลากหลาย ฝึกการแก้ป๎ญหาในชีวิตประจําวัน และในการทากิจกรรมทั้งที่เป็น
รายบุคคลแลเป็นกลุ่ม (กรมวิชาการ, ๒๕๔๖, หน้า ๔๔,๔๘)    

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาของ
โรงเรียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ตามนโยบายเรียนฟรี 
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพ่ือส่งผลให้เด็กได้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติป๎ญญา  
และจริยธรรม มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม และเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของประเทศ
ต่อไป 
 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  

๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ 
๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
๔.ปฏิบัติตามข้ันตอน 
๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 
๖.พอประมาณกับกําลังความสามารถของตนเอง 
 
 
 



๓๓ 

 

ความมีเหตุผล   
๑. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
๒. เล่นสื่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑. นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจําวัน 

เงื่อนไขความรู้   
๑. รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม     
๒. มารยาทในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   

เงื่อนไขคุณธรรม   
  ๑. ความรับผิดชอบ 
  ๒. คิดอย่างเป็นระบบ 
  ๓. ใฝุรู้ใฝุเรียน 

๔. ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๕. รู้จักแบ่งป๎นให้ผู้อ่ืน 
  ๖ .มีความซื่อสัตย์ 
  ๗. มีความรับผิดชอบ 
  ๘. มีความเสียสละ 
มิติ 
ด้านวัตถุ      ด้านสังคม 
๑.การรู้จักใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด  ๑. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
๒.นําของเหลือใช้มาประยุกต์ในการจัดทําสื่อ 
ด้านสิ่งแวดล้อม      ด้านวัฒนธรรม 
๑.ช่วยกันรักษา ดูแลสื่อ      ๑. เก็บสื่อและของใช้เข้าที่หลังจากไม่ใช้แล้ว 
 
บูรณาการโรงเรียนสุจริต 
ด้านทักษะ   ด้านคุณลักษณะ    
ซื่อสัตย์สุจริต    อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ    ด้านกระบวนการคิด  มีวินัย 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กได้มีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

๒. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส 
๓. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
๔. เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้มีพัฒนาการตามวัยอย่าง

เต็ม ความสามารถและศักยภาพ 
 



๓๔ 

 

เชิงปริมาณ   
เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ได้รับการพัฒนาทักษะ

ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ 
ที่ดีและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา อย่างเต็มศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมละ
สติป๎ญญา อย่างเต็มศักยภาพ 

๒. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดารงชีวิตประจา

วันได้อย่างมีความสุข 
๔. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนรว่มในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนด้วยดี 
3. เป้าหมาย 
  ๑. เพ่ือให้เด็กได้มีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

๒. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส 
๓. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
๔. เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้มีพัฒนาการตามวัยอย่าง

เต็ม ความสามารถและศักยภาพ 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมส าคัญ วัน เดือน ป ที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕60 นางสาวทองหล่อ  
แหยมเปรมปรี 

๒. ประชุมครู  ชี้แจงโครงการแตงตั้งผู
รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

ตุลาคม ๒๕60 ผูบริหารโรงเรียน 

๓. กําหนดกิจกรรมและดําเนินการ 
-ดําเนินงานตามโครงการ 
-กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
-กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว 
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
-ประเมินผลสรุปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตุลาคม ๒๕60 
 
ตลอดป 
ตลอดป  
ตลอดป 
กุมภาพันธ์  ๒๕61
พฤษภาคม ๒๕61  
กันยายน ๒๕61 

ครูผูสอนปฐมวัย  
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย  
ครูผูสอนปฐมวัย  
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 
 



๓๕ 

 

๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑. กลุ่มประชากร  นักเรียนชั้นอนุบาล ๑,๒   
 ๕.๒. งบประมาณท้ังสิ้น   ๑8,๐๐๐  บาท   
 

 
๖. การวัดผลประเมินผล 
                  ตัวชี้วัดความสาํเร็จ         วิธีการประเมิน            เครื่องมือที่ใช 
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติป๎ญญา อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เด็กปฐมวัยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๓. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถ ดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 
๔. โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี 

สอบถาม 
 

การสังเกต 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และได้รบการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติป๎ญญา 

๒. เด็กปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถคิดและแก้ป๎ญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

๓. เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยผ่านการทํากิจกรรม 
๔. ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก

ปฐมวัยในท้องถิ่นของตน  
 

            ลงชื่อ ........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี) 

ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 

            ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

ที ่ รายการ/กิจกรรมที่ใช
งบประมาณ 

 

 
งบประมาณ 

รายจาย ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

๑. จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรม 

๑8,๐๐๐ - - ๑8,๐๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕60 –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 



๓๖ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 2,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 4,10,11,17,20-22 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 3 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1,3 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 2-5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 4.5, 5.4-5.9 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.4 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองหล่อ แหยมเปรมปรี     
งบประมาณทั้งสิ้น 2,800 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริม ให้การดาเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๔๖ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มี
คุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  ในป๎จจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติป๎ญญา และจริยธรรม ป๎จจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่
เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานของสมองมนุษย์ได้ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและจาเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ
ขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
นั้นต้องจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย



๓๗ 

 

อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติป๎ญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะนําไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สําคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่
ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและปูองกันป๎ญหาสังคมในระยะยาว  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  

๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
          ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่  
          ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
          ๔.ปฏิบัติตามข้ันตอน 
          ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 
          ๖.พอประมาณกับกําลังความสามารถของตนเอง 
ความมีเหตุผล   

๑. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจําวัน 
เงื่อนไขความรู้     ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม     

  ๒.มารยาทในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
เงื่อนไขคุณธรรม  ๑.ความรับผิดชอบ   ๒.คิดอย่างเป็นระบบ 

  ๓.ใฝุรู้ใฝุเรียน   ๔.ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๕.รู้จักแบ่งป๎นให้ผู้อ่ืน  ๖.มีความซื่อสัตย์ 
  ๗.มีความรับผิดชอบ   ๘.มีความเสียสละ 
  

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
๒. เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติป๎ญญา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม 



๓๘ 

 

๔. วิธีการด าเนินการ 

๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑ กลุ่มประชากร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
 ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น         2,800 บาท   
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ วัน เดือน ปี  ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕60 นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง

แผนการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕60 นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 

๓. การดําเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจําวัน 
- ไหว้พระ สวดมนต์ สงบนิ่ง 
- กิจกรมเล่านิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม 
- อบรมธรรมะ ๕ นาที 

๑ ตุลาคม ๒๕60 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 

นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 

๔. จัดกิจกรรมกตัญํูกตเวที 
-กิจกรรมไหว้ครู 
-กิจกรรมวันแม่ 
-กิจกรรมวันพ่อ 

๑ ตุลาคม ๒๕60 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 

นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 
 

๕. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

๑ ตุลาคม ๒๕60 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 

นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 

๖. จัดทําแบบสังเกตและประเมินผล
พฤติกรรมเด็ก 

๑ ตุลาคม ๒๕60 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 

นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 

๗. จัดทําแบบประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการและ
รายงานผลบริหารสถานศึกษา 

๓๐ กันยายน ๒๕๖1 นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 



๓๙ 

 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 
ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นใน
การดําเนินงาน 

 
2,800 

  

รวม  2,800   
 
๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    -  
๗. การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีวินัยและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

๒.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความกตัญํูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

๓.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสมาธิในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

๔.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีน้าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งป๎นและช่วยเหลือผู้อื่น 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
  ๘.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................ผูเสนอโครงการ 
          (นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี)         
                              ตําแหนงครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี             

 
 

(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางสาวรักชนก คําวัจนัง) 
                           ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 



๔๐ 

 

ชื่อโครงการ  การใช้สื่อและผลิตจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์เด็กระดับปฐมวัย 

แผนงาน  วิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่10 ข้อ 2,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 1-3,5-6 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3-4, 6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 1-3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1,3-5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 1-11 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.5, 5.1-5.10, 
6.1-6.7, 7.1-7.5, 8.1-8.6, 9.1-9.2,10.1-10.2,11.1-11.2 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่1-4 ตัวบ่งชี้ที่ 1-9 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล   มาตรฐานที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.2, 
4.1-4.4, 5.1-5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองหล่อ แหยมเปรมปรี 
งบประมาณทั้งสิ้น 19,400 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง  30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ไดทําการ
ประเมินภายนอกไดเสนอแนะโรงเรียนในด้านคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยไววา “ควรไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะพ้ืนฐาน ตามพัฒนาการทุกดานใหเต็มศักยภาพ โดยเพ่ิมสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาใหเพียงพอ  
ไดแก กิจกรรมเสรี/การเลมตามมุม เชน มุมบาน มุมหมอ มุมร านคา มุมบล็อก มุมหนังสือ  



๔๑ 

 

มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติศึกษา กิจกรรมสรางสรรค  ควรมีวัสดุอุปกรณ เชน การวาดภาพ
ระบายสี การเลนกับสี การพิมพภาพ  การป น การพับ  ฉีก  ตัดปะ  การ ประดิษฐ เศษวัสดุ   
การรอย  การสาน  การเลนพลาสติกสรางสรรค การสร้างรูป  เกมการศึกษา  เชน การ จับคู  
เกมภาพตัดตอ เกมจัดหมวดหมู เกมวางภาพตอปลาย(โดมิโน) เกมพ้ืนฐานการบวก กิจกรรมเสริม 
ประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม  เชน สื่อของจริงที่อยูใกลตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถิ่น  
สื่อที่จํา เป็นสื่อประเภทภาพ  สื่อเทคโนโลยี  กิจกรรมกลางแจ ง  เช น   เครื่องเล่นสนาม  
 ที่เลนทราย  ที่เลนน้ํา กิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ  เช น  เครื่องเคาะจังหวะ  อุปกรณ
ประกอบการเคลื่อนไหว และการจัดประสบการณ ตามหลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของ
หลักสูตร จะตองมีสวนประกอบหลายอยาง และสื่อก็เปนสวน สําคัญอยางหนึ่งในการจัดประสบการณ
ที่ครูจะสามารถนํามาใชในการจัดประสบการณ ใหบรรลุตาม    เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดได  
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนจึงจัดทําโครงการ การใชสื่อ และผลิตจัดหาสื่อการจัด ประสบการณเด็ก ระดับ
ปฐมวัย เปนโครงการตอเนื่อง   ในปงบประมาณ  ๒๕61 
  
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  

๑. การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
 ๒. ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ 
 ๓. ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 ๔. ปฏิบัติตามข้ันตอน 
 ๕. ทํางานเสร็จทันเวลา 

๖. พอประมาณกับกําลังความสามารถของตนเอง 
ความมีเหตุผล   

๑. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
๒. เล่นสื่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑. นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจําวัน 

เงื่อนไขความรู้   
๑. รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม     
๒. มารยาทในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   

เงื่อนไขคุณธรรม   
  ๑. ความรับผิดชอบ    ๒. คิดอย่างเป็นระบบ 
  ๓. ใฝุรู้ใฝุเรียน     ๔. ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๕. รู้จักแบ่งป๎นให้ผู้อ่ืน    ๖. มีความซื่อสัตย์ 
  ๗. มีความรับผิดชอบ    ๘. มีความเสียสละ 
 
 



๔๒ 

 

 
๔ มิติ 
ด้านวัตถุ      
  ๑. การรู้จักใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด  
  ๒. นําของเหลือใช้มาประยุกต์ในการจัดทําสื่อ 
ด้านสังคม 
  ๑. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
ด้านสิ่งแวดล้อม      
  ๑. ช่วยกันรักษา ดูแลสื่อ     
ด้านวัฒนธรรม 
   ๑. เก็บสื่อและของใช้เข้าท่ีหลังจากไม่ใช้แล้ว  
๒.วัตถุประสงค์ 

 ๑.  ครูผสูอนมีสื่อใชในการจัดประสบการณอยางเพียงพอ 
 ๒.  ครูผสูอนมีความสามารถในการผลิตสื่อใชเองตามความตองการ 
 ๓.  ครูผสูอนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

  ๔.  เพ่ือใหเด็กสามารถเรียนรูตามมุมประสบการณ อยางนอย ๔- ๖ มุม 
           ๕.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ดีขึ้น 
เชิงปริมาณ   

 ๑. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 ๒. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านดีขึ้น 

เชิงคุณภาพ  
๑. ครูผสูอนมีสื่อใชในการจัดประสบการณอยางเพียงพอ 
๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการใช้สื่อ 

 
เป้าหมาย 
   ๑.  เด็กสามารถเรียนรูจากมุมประสบการณทั้ง ๖ มุม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        ๒.  ครูสามารถใชสื่อประกอบการจัดประสบการณใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน 
         ๓. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
๓. วิธีการด าเนินการ 

 
 

 
 
๔. ทรัพยากร 
 4.๑. กลุ่มประชากร  นักเรียนชั้นอนุบาล ๑,๒  รวม    
 4.๒. งบประมาณท้ังสิ้น    ๑9,4๐๐  บาท   
 
 
 

ที ่ กิจกรรมส าคัญ วัน เดือน ป ที่
ด าเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕60 
 

นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 

๒. ประชุมครู  ชี้แจงโครงการแตงตั้งผู
รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

ตุลาคม ๒๕60 
 

ผูบริหารโรงเรียน 
 
 

๓. กําหนดกิจกรรมและดําเนินการ 
-   จัดหาสื่อที่สัมพันธกับหนวยการจัด 
ประสบการณ 
-   จัดสื่อตามมุมประสบการณทั้ง ๖ 
มุม 
-   ครูผลิตสื่ออย่างน้อยภาคเรียนละ 
๕  ชิ้น 
-  ลงทะเบียนสื่อไวเปนหลักฐาน 
-  นําสื่อไปใชในการจัดประสบการณ 
-   สรุป ประเมิน และรายงานผล 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕60 
ธันวาคม ๒๕60 

ตลอดป 
ตลอดป 
ตลอดป 

เดือนละ ๑  ครั้ง 
ตุลาคม ๒๕60 
กันยายน ๒๕61 

ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 

 
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 

 
ครูผูสอนปฐมวัย 
ครูผูสอนปฐมวัย 

ที ่
รายการ/กิจกรรมที่ใช

งบประมาณ 
งบประมาณ 

รายจาย ระยะเวลาดําเนินการ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑. กิจกรรมตามขอ ๓ ๑9,4๐๐ - - ๑9,4๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 



๔๔ 

 

๕. การวัดผลประเมินผล 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ เด็กมีความกระตือรือร้น ในการเรียนมากข้ึน 
 ๖.๒ เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สูงขึ้น 
 
    
            

(ลงชื่อ) ....................................................ผูเสนอโครงการ 
          (นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี)         
                              ตําแหนงครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี            
   
 
 

 
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (นางสาวรักชนก คําวัจนัง) 
                           ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 ........./........../......... 
 

 

 
 
 
 
 

                  ตัวชี้วัดความสาํเร็จ         วิธีการประเมิน            เครื่องมือที่ใช 
๑. รอยละของครูใชสื่อการเรียนการสอน 
๒. รอยละของครูผูสอนมีความสามารถใน
การผลิตสื่อ 
๓. รอยละของเด็กมีความกระตือรือรนใน
การเรียนมากขึ้น 
๔. รอยละของเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน 
สูงขึ้น 

บันทึกการใชสื่อ 
บันทึกการผลิตสื่อ 
สังเกต  
แบบประเมินพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน 
ประเมินผลพัฒนาการ 

แบบบันทึกการใชสื่อ 
แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
แบบสังเกต  
แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 
4  ด้าน 
แบบประเมินผล 



๔๕ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  วิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่....... เปูาหมายหลักท่ี................ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่1-5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1-5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ ๓,๔,๙    ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔,๙.๑,๙.๒ 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1,3-4 ตัวบ่งชี้ที่ 1-11 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4, 2.1-2.4,3.1-3.2, 
4.1-4.4, 5.1-5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา 
งบประมาณทั้งสิ้น 38,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
หมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตราที่ ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุดกระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  

 ด้วยเหตุนี้   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) จึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพที่ครอบคลุมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ เช่น 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมคิด เขียน ยามเช้า  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาไทย และกิจกรรมมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียน  เป็นต้น   โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่อง 



๔๖ 

 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
  ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑.ความรับผิดชอบ  
  ๒.คิดอย่างเป็นระบบ      
  ๓.ใฝุรู้ใฝุเรียน 
  ๔.ความคิดสร้างสรรค์  
  ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 
  ๖.ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความพอประมาณ 
  ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
 ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
  ๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
 ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 
ความมีเหตุผล 
 ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
 ๒.อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนการสอนและใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
  ๒.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ   
    การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ให้คุ้มค่า 
  ๒.  ด้านสังคม 
   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การทําโครงการส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า 



๔๗ 

 

  ๔. ด้านวัฒนธรรม 
   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  ผลผลิต (Outputs)   
   ๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   ๒. เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีการเรียนรู้ตามศักยภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี 
   ๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน 

๔. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ต่อไปนี้                   

๔.๑ กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี                                                            
๔.๒ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์                                          
๔.๓ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย                                               

ต.ค. ๖๐ 
 
ต.ค. ๖๐ 
 
ต.ค. ๖๐ 
 
ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖1 
 
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1 

ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา 
 
ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา 
 
คณะครู 
 
 
 
ครูกิติรัตน์  แสงเพชร 
ครูปฐมวงศ์  คําบุศย์ 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
 



๔๘ 

 

 
๕. ทรัพยากร 
  ๕.๑  กลุ่มประชากร บุคลากร (ครู  นักเรียน  ชุมชน  วิทยากรภายนอก) 
   ๕.๑.๑  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
   ๕.๑.๒  นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ระดับชั้น
ปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๕.๒ งบประมาณทั้งสิ้น    38,000  บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการ
ค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนรายหวั 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี                                                10,๐๐๐ - - - 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์                                         4,๐๐๐ - - - 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย                                        4,0๐๐ - - - 

กิจกรรมสอนซ่อมและ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

8,๐๐๐ - - - 

กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

4,๐๐๐ - - - 

กิจกรรม English Easy 4,๐๐๐ - - - 

กิจกรรมคณิตคิดสนุก 4,๐๐๐    

รวม 38,000      

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๔.๔ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ        
๔.๕ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย๔.๖ 
กิจกรรม English Easy 
๔.๗ กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
๕. สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1 
 
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1 
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖1
ก.ย. ๖1 

ครธูีรรัตน์  เปูากัณหา 
 
ครูทองหล่อ   แหยมเปรมปรีครู
สุดา  ระสา 
ครูนภาพร  เสียงเย็น 
ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา และคณะ
ครูที่รับผิดชอบ 



๔๙ 

 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๑.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
  ๒. ชุมชน 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
 1.ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนมีการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

การสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
 2.ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

การสอบถาม แบบสอบถามการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 

           ลงชื่อ………………………………….……….ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวธีรรัตน์    เปูากัณหา)     

ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 
 

             ลงชื่อ…………………….……………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวรักชนก    คําวัจนัง) 

ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

. 

 

 

 

 



๕๐ 

 

กิจกรรม ห้องสมุดเด็กดี 
 

 ๑. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึง 
สารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานที่ และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัฒน์  
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่สําคัญยังเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม 
สนับสนุน และการปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนนําความรู้จากการค้นคว้ามาทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
  เงื่อนไขคุณธรรม  ผู้เรียนมีความตั้งใจทํางาน   ความสามัคคี  การแสดงความคิดเห็นการ
ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นผู้อ่ืน  ความรับผิดชอบ 
  ความพอประมาณ ผู้เรียนใช้วสัดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างประหยัด  เหมาะสมกับงานและคุ้มค่า 
ความมีเหตุมีผล ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมสามารถนําเสนอผลงานได้ 
  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ผู้เรียนมีการวางแผนการทํางานและแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ 

โครงการพัฒนา ห้องสมุดในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด
ที่มี “หนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี หรือห้องสมุด  ๓ ดี” โรงเรียนจึงให้
ความสําคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้ใฝุเรียน
อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติ
ต่อไป  

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
  ๑.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. วิธีการสืบค้นและระบบการจัดหนังสือในห้องสมุด 
  ๓. ระเบียบการการยืม คืนหนังสือและการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง  

  



๕๑ 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑. ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ การนําหนังสือที่ยืมอ่านไปมาคืนห้องสมุด 
  ๒. ความมีระเบียบวินัย การเก็บหนังสือที่หยิบมาอ่านจัดเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
  ๓. การตรงต่อเวลา การเข้า-ออกห้องสมุด รวมทั้งการนําหนังสือท่ียืมมาคืนตรงเวลา  
  ๔. ความเกรงใจ ผู้อ่ืนที่มาอ่านหนังสือหรือใช้ห้องสมุดร่วมกับเรา 
  ๕. การมีน้ําใจ เอื้อเฟ้ือ แบ่งป๎น  ผู้อ่ืนได้มีโอกาสใช้บริการของห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
หรือการบันเทิงอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๖. ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องสมุด 

ความพอประมาณ 
  ๑. ใช้เวลาว่างที่มีอยู่เข้าห้องสมุด ไม่รบกวนเวลาเรียน  
  ๒. มีจํานวนหนังสือ หรือสื่อเพียงพอ และเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 
  ๓. สถานที่กว้างพอจะรองรับผู้ใช้บริการได้ 
ความมีเหตุผล 
  ๑. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้ว่าเวลาใดควรเข้า ไม่ควรเข้าห้องสมุด 
  ๒. การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
  ๓. สร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  ๑. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือท้ังในและนอกห้องสมุด 
   ๒. ฝึกนิสัยใฝุรู้และเกิดความสุขความสุขในการอ่าน 
  ๓. การมีความรู้เพิ่มข้ึน  
  ๔. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ 
   การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ให้คุ้มค่า 
  ๒.  ด้านสังคม 
   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การทําโครงการส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า 
  ๔. ด้านวัฒนธรรม 
   ผู้เข้าใช้บริการรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้จากภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 

  



๕๒ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต (Outputs)   
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน  
๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๑. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑.  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
  ๒.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ม.๓ ร่วมกิจกรรม 

      ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

เสนอกิจกรรม 
ประชุมคณะครู ชี้แจงกิจกรรม 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรมตอบป๎ญหาชิงรางวัล 
-กิจกรรมผู้ประกาศข่าวจิ๋วแต่แจ๋ว  
- ตอบป๎ญหาสารานุกรมไทย 
- กิจกรรมเล่านิทานเพ่ือน้อง 
- กิจกรรมการฉายสื่อมัลติมีเดีย 
- การแสดงละครหุ่นมือ 
- การประกวดคําขวัญห้องสมุด 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ต.ค. ๒๕๖๐ 
พ.ย. ๒๕๖๐ 
พ.ย. ๒๕๖๐ 

พ.ย. ๒๕๖๐ -  ก.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๐ -  ก.ย. ๒๕๖๑  
พ.ย. ๒๕๖๐ -  ก.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๑ -  ก.ย. ๒๕๖๑

ก.ย. ๒๕๖๑ 

ครูกิติรัตน์  แสงเพชร 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
ครูกิติรัตน์  แสงเพชร 
ครูพิเชษฐ  บุญจันทร์น้อย 
ครูณฏัฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

๕. ทรัพยากร 
๕.๑  กลุ่มประชากร  
  ๑.  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
  ๒.  นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 

๕.๒  งบประมาณทั้งสิ้น     ๑๐,๐๐๐   บาท  ดังนี้ 

งบอุดหนุนรายหัว  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ๑.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  
  ๒. ชุมชน 

 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนรายหวั 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมตอบป๎ญหาชิงรางวัล ๑,๕๐๐ - - - 

กิจกรรมผู้ประกาศข่าวจิ๋วแต่แจ๋ว ๕๐๐ - - - 

ตอบป๎ญหาสารานุกรมไทย ๑,๕๐๐ - - - 

กิจกรรมเล่านิทานเพื่อน้อง ๑,๐๐๐ - - - 

กิจกรรมการฉายสื่อมัลติมีเดีย ๑,๕๐๐ - - - 

การแสดงละครหุ่นมือ ๕๐๐    

กิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ห้องสมุด 

๑,๐๐๐ 
- - - 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒,๕๐๐ - - - 

รวม ๑๐,๐๐๐ - - - 



๕๔ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘.๒  เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน  

 

          

ลงชื่อ………………….…..........…….….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

   (นางสาวกิติรัตน์  แสงเพชร) 

   ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ม.๓ ร่วม
กิจกรรม 

 
การเข้าใช้ห้องสมุด 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
 
บัญชีการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

 
การยืม – คืนหนังสือ 

 
สถิติการยืม – คืนหนังสือ 



๕๕ 

 

กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 

1.หลักการและเหตุผล 

  การจัดค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และ
คิดอย่างเป็นระบบและเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนมีความประสงค์จะจัดค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้น 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้    
  ใช้ความรอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต  บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตลอดเวลา 
เงื่อนไขคุณธรรม    
  ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย  การแยกแยะถูกผิดโดยใช้สติป๎ญญา  ความ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
ความมีน้ําใจ 
ความพอประมาณ   
  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างพอดี  มีการบริหารเวลาในการทํากิจกรรมฐานต่างๆ 
ความมีเหตุผล   
  ผู้เรียนรู้จักคิดพิจารณาถึงประโยชน์ของการทํากิจกรรม  การอยู่ร่วมกันในสังคม 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   
  นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ     
   การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
  ๒. ด้านสังคม   
   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม    
     การทํากิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุรีไซเคิล 
  ๔. ด้านวัฒนธรรม    
    นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ศึกษาหาความรู้จากภูมิ
ป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 



๕๖ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
  ๑. ผลผลิต (Outputs) 
   เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
3.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน  ๑๒๗  คน  
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
   ๒. นักเรียนทีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

4.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมคณะครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๓. เตรียมกิจกรรม  
๔. ดําเนินการตามโครงการ 
๕. นิเทศติดตามผล 
๖. สรุปและประเมินโครงการ 

ต.ค. ๒๕๖๐
ก.ค. ๒๕๖1 

 
ก.ค. ๒๕๖1
ส.ค. ๒๕๖1
ส.ค. ๒๕๖1
ส.ค. ๒๕๖1 

- 
- 
 
- 
- 

4,๐๐๐ 
- 

ครูปฐมวงศ์ 
คณะครู 

 
คณะครู 
คณะครู 

ผู้บริหารโรงเรียน
ครูปฐมวงศ์ 

 
 

 

5.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕60  ถึง  สิงหาคม ๒๕๖1 

งบประมาณ   จากงบอุดหนุนรายหัว    4,๐๐๐  บาท 

6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 

 

 



๕๗ 

 

7.การวัดผลประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ (Output) 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับ
มากขึ้นไป 

 
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อย
ละ ๑๐๐) 

 
บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 

                                         

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปฐมวงศ์  คําบุษย์) 
     ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งเน้นให้
กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอนเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
คนเก่ง  คนดีและมีความสุข  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ตามแนวทฤษฎีของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งทางโรงเรียนจําเป็นต้องจัดกระบวนการ
เรียนรู้   ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย           
ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ  ที่จะทําให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐาน 
 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรักและใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  ในฐานะของคนไทย  และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยไปใช้แสวงหา
ความรู้ในการเรียนกลุ่มสาระอ่ืนและการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
การบูรณาการกับหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ 

๑.  รู้เรื่องหลักภาษาไทย 
  ๒.  ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาไทยและใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งการฟ๎ง  พูด อ่าน  
เขียน 
เงื่อนไขคุณธรรม 

๑.  ความรับผิดชอบ   
๒.  คิดอย่างเป็นระบบ   
๓.  ใฝุรู้ใฝุเรียน 
๔.  ความคิดสร้างสรรค์   
๕.  เห็นคุณค่าวรรณกรรมและวรรณคดีไทย 
๖.  มารยาทในการฟ๎ง / พูด / อ่าน/ เขียน  
๗.  รักการอ่าน 
๘.  ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสามัคคี 

ความพอประมาณ  
 ๑.  การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด / แข่งขันอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
 ๒.  ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์โครงงานได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ๓.  ใช้วสัดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 ๔.  ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
 ๕.  ทํางานเสร็จทันเวลา 
ความมีเหตุผล 
 ๑.  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ๒.  อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 
 ๓.  ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 



๕๙ 

 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  1.  นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการจัดทําโครงงานและใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
  2.  มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
มิต ิ
  ๑. ด้านวัตถ ุ
   ใช้วัสดุที่มีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๒.  ด้านสังคม 
   ความสําคัญของการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมชาวไทย    
   ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน   
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ด้านวัฒนธรรม 
   สืบสานวัฒนธรรมของภาษาไทย  และความเป็นไทยให้กับคนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ผู้เรียน 
   ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติและ
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
   ๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ / สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  ในการร่วมกิจกรรม 
   ๕.  เพ่ือให้ผู้เรียนนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
และการแก้ป๎ญหา 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.  ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย 

   ๒.  ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติและใช้ได้
อย่างถูกต้อง 
   ๓.  ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๔.  ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ / สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  ในการร่วมกิจกรรม 
   ๕.  ผู้เรียนนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมและการ
แก้ป๎ญหา 



๖๐ 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  ผู้เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
  ๒.  ครูที่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๑.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  เข้ารว่มกิจกรรมครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (ป.๑–ป.๒ เข้า
ร่วมการประกวด/แข่งขันร้อยละ ๘๐  ป.๓-ป.๔ ร้อยละ ๗๐,  ป.๕-ป.๖ ร้อยละ  ๘๐) 
   ๒.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๓.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ปฏิบตัิกิจกรรมตามหลักของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ต.ค.๒๕60 ครูดวงพร   บุญเพิ่ม 
๒. ดําเนินกิจกรรม 

๒.๑.  จัดปูายนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักภาษาไทย 
ที่เก่ียวข้องกับน.ร.ประถม เช่น มาตราตัวสะกด  
คําพ้อง  สํานวนไทย คําควบกล้ํา  ไตรยางศ์  ฯลฯ 
๒.๒  กิจกรรมประกวด / แข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย  ฟ๎ง พูด  อ่าน  เขียนได้แก่ 
- การอ่านร้อยแก้ว,ทํานองเสนาะ 
- เล่าเรื่องจากภาพ 
- วาดภาพจากวรรณคดี 
- การใช้พจนานุกรม 
- เขียนตามคําบอก 
- คัดลายมือ 
-เขียนเรื่องจากภาพ 
-ตอบป๎ญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย 
-ตอบคําถามจากการฟ๎ง 
-ตอบคําถามจากการอ่าน 

ก.ค.๒๕๖1 ครูที่สอนระดับประถม/
มัธยมทุกคน 

๓. กํากับนิเทศ ก.ค.๒๕๖1 ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
๔. สรุปและประเมินผล ส.ค.๒๕๖1 ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 

 

 



๖๑ 

 

๕.  ทรัพยากร 
  ๕.๑  กลุ่มประชากร    
   - นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน 
  ๕.๒  งบประมาณ  
   - เงินอุดหนุนรายหัว (ประถม)  4,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มี
วัตถุประสงค์ 

ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

วัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 4,๐๐๐   - - - 
รวม 4,๐๐๐      

 
๖.  หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - 
 
๗.  การวัดผล /ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ (Output) 
๑.ผู้เรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  เข้าร่วม
กิจกรรมครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (ป.
๑–ป.๒ เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
ร้อยละ ๖๐  ป.๓-ป.๔ ร้อยละ ๗๐,  
ป.๕-ป.๖ร้อยละ  ๘๐) 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ  มีความคิดและมี
วิสัยทัศน์  ในการปฏิบัติกิจกรรม 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ปฏิบตัิ
กิจกรรมตามหลักของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-การสังเกต 
 
 
- การสังเกตพฤติกรรม 
-ตรวจผลงาน 

 
 

 
 

 
-แบบบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-ผลงาน 

 
 
 



๖๒ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  เข๎ารวํมกิจกรรม 

 ๒.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร๎างสรรค์  คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์  ในการรํวมกิจกรรม 
 ๓.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  ปฏิบตัิกิจกรรมตามหลักของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงพร  บุญเพ่ิม) 
     ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

กิจกรรมสอนซ่อมและส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน และเชื่อว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ สําหรับนักเรียน ที่เรียนช้า เรียนอ่อน ต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ส่วนนักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถพิเศษ 
ก็ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ผู้เรียนระดับการประถมศึกษา ควรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วยกิจกรรม ที่หลากหลายมีกิจกรรมเสริม เช่น 
การทําโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระ การแข่งขันทักษะ การทําแผนผังความคิด และการสอนซ่อมเสริม 
รวมทั้งการนําผลการประเมินการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละคนด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียน
วัดพลอยกระจ่างศรี จึงได้จัดทําโครงการสอนซ่อมและส่งเสริมความสามารถพิเศษเป็นโครงการใหม่  
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.๑ ผลผลิต  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
      2.๒ ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
3. เป้าหมาย 
       3.๑  ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
       3.๒ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 
       3.๓ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

๓. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

๔. ทรัพยากร 
      ๔.๑ บุคลากร 
 ๔.๑.๑  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
 ๔.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
๕. งบประมาณ 
      งบประมาณที่ใช้   8,๐๐๐   บาท 
 เงินงบประมาณ   8,๐๐๐   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  -   บาท 
 รวมงบประมาณ  8,๐๐๐   บาท 
ที ่ รายการ/ กิจกรรม 

ที่ใช้งบประมาณ 
งบประ
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

กิจกรรมสอนซ่อมภาษาไทย 
กิจกรรมสอนซ่อมคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมสอนซ่อมภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 
-ค่าพาหนะนํานักเรียนไปแข่งขัน 

 
 

8,๐๐๐ 

   

พ.ย. ๒๕60 -  
ก.ย. ๒๕61 

 รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ - -   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
 
 
 

๕ 
๖ 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรมสอนซ่อมภาษาไทย 
-กิจกรรมสอนซ่อมคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมสอนซ่อมภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารพิเศษทุก
กลุ่มสาระ 
นิเทศการดําเนินงานตามโครงการ 
สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตุลาคม ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
 พ.ย. ๒๕60 -  
ก.ย. ๒๕61 
 
 
พ.ย. ๒๕60  - 
ก.ย. ๒๕61 
ธ.ค. ๒๕60   - 
ก.ย. ๒๕61   

ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
ครูนภาพร  เสียงเย็น 
ครสูุดา  ระสา 
ครูทุกคน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา 
 



๖๕ 

 

๗. การประเมินผล 

 

 

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอกิจกรรม 
               ( นางสาวธรีรัตน์  เปูากัณหา ) 
            ตําแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดี 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
๔. นักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
๘๐ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
 
บันทึกผลการแข่งขัน 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
สังเกตการณ์
ความก้าวหน้า 
การพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
แบบบันทึกผล 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
แบบบันทึกการพัฒนาความสามารถ
พิเศษ 



๖๖ 

 

    กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) 
๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสําหรับเด็กอนุบาล   เป็นการจัดประสบการณ์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน เป็นการวางรากฐานเพ่ือให้มีทัศนคติและ
ทักษะพ้ืนฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ ความอยากรู้ อยากเห็น ความช่างสังเกต  และความสามารถในการจดจําสิ่งต่างๆ              
 
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขความรู้  
  ใช้ความรู้ความรอบครอบระมัดระวังในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตลอดเวลา 
 เงื่อนไขคุณธรรม   
  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความมีสติป๎ญญาในการทําการทดลอง       
 ความพอประมาณ  
  การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างพอดีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน 
ความมีเหตุผล  
  การใช้เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองต่างๆ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
  นักเรียนรู้และเข้าใจมากข้ึนทําให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
มิติ 

1.ด้านวัตถุ        
การรู้จักใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า   

2.ด้านสังคม 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมห้อง 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม        
ช่วยกันรักษา ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําการทดลองกิจกรรม  

          4.ด้านวัฒนธรรม  
                     รู้จักเก็บของเข้าที่เดิม 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางระบบประสาทการรับรู้ผ่านการทดลอง 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม 
๓. เพ่ือให้เด็กสามารถอธิบายและแสดงความคิดเห็นจากการสังเกต และการทดลอง

ด้วยวาจา 
๔. เพ่ือให้เด็กรู้จักการสังเกตและการค้นคว้าค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 



๖๗ 

 

๓. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๒ 
 
๔. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕60  
๒ วางแผนดําเนินการ ตุลาคม ๒๕60  
๓ ดําเนินการจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา  
๔ สรุปและประเมินผล กันยายน ๒๕๖1  

 
๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑ กลุ่มประชากร นักเรียนชั้นอนุบาล ๑, ๒   
 ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    ๔,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 
 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 
ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

อุปกรณ์ในการทดลอง
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 

๓,๐๐๐ - - - 

วัสดุในการจัดกิจกรรม ๑,๐๐๐ - - - 

รวม ๔,๐๐๐    
 
๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
เด็กมีทักษะในการหยิบจับอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

สังเกต แบบสังเกต 

มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สังเกต แบบสังเกต 
เด็กมีทักษะเกี่ยวกับตัวเลข จํานวนนับต่างๆ 
สีต่างๆ 

สังเกต แบบสังเกต 

นักเรียนสามารถบอกชื่อของอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นได ้

สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
เด็กรู้จักการสังเกตและการค้นคว้า สังเกต แบบสังเกต 
เด็กเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทําการทดลองได้ สังเกต แบบสังเกต 

เด็กรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม สังเกต แบบสังเกต 

เด็กกล้าแสดงออก สังเกต แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เด็กมีทักษะในการหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๒. มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓. เด็กมีทักษะเกี่ยวกับตัวเลข จํานวนนับต่างๆ สีต่างๆ 
๔. นักเรียนสามารถบอกชื่อของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ 
๕. เด็กรู้จักการสังเกตและการค้นคว้าค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
๖. เด็กเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทําการทดลองได้ 
๗. เด็กรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม 
๘. เด็กกล้าแสดงออก 

 
                   ลงชื่อ ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

(นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี) 
         ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
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กิจกรรม English Easy 

1.หลักการและเหตุผล 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จําเป็นในการติดต่อสื่อสารและเป็นพ้ืนฐานในการค้นคว้าหาความรู้
จากสื่อและเทคโนโลยีในยุคใหม่ ดังนี้เพ่ือเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการฝึกภาษา โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะทางด้านการใช้ภาษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญที่จะพัฒนาไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  โครงการ English Easy ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ให้เกิดในระดับโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีจึงได้จัดทําโครงการ  English Easy ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่
ระดับประเทศชาติต่อไป และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
  ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑.ความรับผิดชอบ  
  ๒.คิดอย่างเป็นระบบ     
  ๓.ใฝุรู้ใฝุเรียน 
  ๔.ความคิดสร้างสรรค์  
  ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 
  ๖.ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความพอประมาณ 
  ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
  ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
  ๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
  ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 

 



๗๐ 

 

ความมีเหตุผล 
  ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
  ๒.อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนการสอนและใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
  ๒. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ 
   การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ให้คุ้มค่า 
  ๒.  ด้านสังคม 
    เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การทําโครงการส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า 
  ๔. ด้านวัฒนธรรม 
   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก    

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต (Outputs)   
   ๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม Easy English ได้แก่ กิจกรรม English Morning,   
กิจกรรม English 4 skills  เพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
   ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ค้นคว้า หาความรู้ที่หลากหลาย 
   ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้และนําเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 
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๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปี ๓  ร้อยละ ๘๐  ได้รับความรู้
จากครูวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
สนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
   ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ กล้าแสดงและ
ร่วมทํากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘o นําความรู้และ
ทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   ๕.  ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๙o  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

เสนอกิจกรรม 
ประชุมคณะครู ชี้แจงกิจกรรม 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรม English 4 skills 
-กิจกรรม English  Morning 
- Listenning 
- Speaking  
- Reading 
- Writing 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 
สรุป/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
พ.ย.  ๒๕๖๐ 
พ.ย. ๒๕๖๐ 
พ.ย.  -  ก.ย. ๒๕๖1 
ธ.ค.  ๒๕๖๐ 
ธ.ค.๒๕๖0 - มี.ค.๒๕๖๑ 
ม.ค. ๒๕๖๑ 
ก.พ. ๒๕๖๑    
มี.ค. ๒๕๖๑ 
พ.ค. ๒๕๖๑ 
พ.ย. ๒๕60  – ก.ค.  ๒๕๖
ก.ย. ๒๕๖1 

ครสูุดา  ระสา 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ครสูุดา  ระสา 
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๕. ทรัพยากร 
  ๕.๑ กลุ่มประชากร  
   ๑. ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
   2. นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 

๕.๒ งบประมาณทั้งสิ้น    ๔,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 

 

งบอุดหนุนรายหัว  ๔,๐๐๐ บาท 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  
  ๒. ชุมชน 

 

 

 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมกิจกรรม English 4 skills 
- Listenning 
- Speaking  
- Reading 
- Writing 

๒,๐๐๐ - - - 

กิจกรรม English  Morning ๒,๐๐๐ - - - 

รวม ๔,๐๐๐    



๗๓ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 

๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปี ๓  ร้อยละ ๘๐  ได้รับ
ความรู้จากครูวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถ
สนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ กล้าแสดง
และร่วมทํากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘o นําความรู้
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
๕.  ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อย
ละ ๙o  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 - การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 - การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บัญชีการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้ภาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

   
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

    
 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บัญชีการเข้าร่วมกิจกรรม 



๗๔ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม English Easy ได้แก่ กิจกรรม English Morning,กิจกรรม 
English 4 skills เพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านภาษาอังกฤษ 
  ๘.๒ เพ่ือฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ค้นคว้า หาความรู้ที่หลากหลาย 
  ๘.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้และนําเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 

 

          

        ลงชื่อ………………….…..........…….….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
  (นางสาวสุดา  ระสา) 

ตําแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

กิจกรรมคณิตคิดสนุก 

หลักการและเหตุผล 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให๎มนุษย์มีความคิด
สร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์
ได๎อยํางรอบคอบ ท าให๎สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 

การฝึกทักษะกระบวนการคิดค านวณเลขได๎คลํองแคลํว รวดเร็วและถูกต๎องแมํนย า   นับวํามี

ความส าคัญ  เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต๎องประสบกับปัญหาตําง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต๎องมี

ความรู๎ความสามารถในการคิดค านวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให๎ปรับตัวอยูํใน

สังคมได๎อยํางมีความสุข  ดังนั้นความสามารถในการคิดค านวณจึงต๎องปลูกฝังให๎เกิดขึ้นในตัวของ

นักเรียนตั้งแตํเด็ก   โดยบูรณาการเข๎ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์โดยยึดผู้เรียนเป็น

สําคัญที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
  ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม  
เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑.ความรับผิดชอบ  
  ๒.คิดอย่างเป็นระบบ     
  ๓.ใฝุรู้ใฝุเรียน 
  ๔.ความคิดสร้างสรรค์  
  ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 
  ๖.ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความพอประมาณ 
  ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
  ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 ๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
  ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 



๗๖ 

 

ความมีเหตุผล 
  ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
  ๒.อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนการสอนและใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
  ๒. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ 
   การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ให้คุ้มค่า 
  ๒.  ด้านสังคม 
   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   การทําโครงการส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า 
  4.ด้านวัฒนธรรม 
   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก 

     
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต (Outputs)   
   ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
   ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์ 
   ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 

 

 



๗๗ 

 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปี ๓  ร้อยละ ๘๐  มีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
   ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
   ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนคณติศาสตร์ 

๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการคิดเลขเร็วและสามารถคิดเลขเร็วได้อย่างถูกต้อง 

 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

 

 

 

 

๕ 

เสนอกิจกรรม 

ประชุมคณะครู ชี้แจงกิจกรรม 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ดําเนินการตามแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม 

- แบบฝึกคิดเลขเร็ว 

- การคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต 

- กิจกรรมคณิตศาสตร์สัมพันธ์

สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 

ต.ค.  ๒๕๖๐ 

พ.ย.  ๒๕๖๐ 

พ.ย. ๒๕๖๐ 

พ.ย.  -  ก.ย. ๒๕๖๑ 

พ.ย.  ๒๕๖๐ – มิ.ย. ๒๕๖๑ 

พ.ย. ๒๕๖0 - มี.ค .๒๕๖๑ 

มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๑ 

 

ก.ย.  ๒๕๖๑ 

 

ครนูภาพร  เสียงเย็นผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครนูภาพร  เสียงเย็น 

ครนูภาพร  เสียงเย็น 

ครูธีรรัตน์  เปูากัณหา 

 

 

 

 



๗๘ 

 

๕. ทรัพยากร 
  ๕.๑ กลุ่มประชากร  
    ๑. ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
   2. นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 

๕.๒ งบประมาณทั้งสิ้น       ๔,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 

 

งบอุดหนุนรายหัว  ๔,๐๐๐ บาท  

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  
  ๒. ชุมชน 

 

 

 

 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมกิจกรรม คณิตคิดสนุก 
- แบบฝึกคิดเลขเร็ว 
- การคิดเลขแบบเวทคณิต 

๒,๐๐๐ 
- 

- - 

กิจกรรม คณิตสัมพันธ์ ๒,๐๐๐ - - - 

รวม ๔,๐๐๐    



๗๙ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
  ๘.๒ นักเรียนมีทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์ 
  ๘.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

    

       ลงชื่อ………………….…..........…….….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
(นางสาวนภาพร  เสียงเย็น) 

ตําแหน่ง ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษา
ปี ๓  ร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
คิดเลขเร็ว 
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการเรียน
คณิตศาสตร์ 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๕ มีเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ 

 
- การทดสอบ 
 
 
- การสังเกต 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
คิดเลขเร็วและสามารถคิดเลขเร็วได้ถูกต้อง 

 
 การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

     
บัญชีการเข้าร่วม
กิจกรรม 



๘๐ 

 

ชื่อโครงการ  วันส าคัญ 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 5,8,10,11 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 3,6 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 3,4 ตัวบํงชี้ที่ 3.1,3.4,4.5 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 ตวับง่ชีท้ี่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่............. 
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 4 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 

งบประมาณทั้งสิ้น 7,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน  2561 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)ได้จัดทําโครงการวันสําคัญ ใน

ปีงบประมาณ 2560  ที่ผ่านมาทําให้นักเรียนมีความตระหนักและเรียนรู้ความเป็นมาในวันสําคัญ เพ่ือ
เป็นการกระตุ้น ปลูกฝ๎งจิตสํานึกให้นักเรียน ได้ระลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บุคคลสําคัญ เพื่อนําเอา
สิ่งที่ดีงาม  มาเป็นแบบอย่างและรักษาให้คงอยู่ ตลอดไป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 ได้กําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น  8  กลุ่ม สาระ 1 ใน 8 กลุ่มสาระเน้น สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กําหนดการเรียนการสอนใน เรื่องข่าว  เหตุการณ์  และวันสําคัญ  ทุกชั้นเรียน  
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และวันสําคัญยังเกี่ยวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรมของ ไทย  โรงเรียนจึงมีความจําเป็นจัดทําโครงการ
วันสําคัญเป็นโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

1.  รู้จักใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้อง  เหมาะสม 
2.  ได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1.  ความรอบคอบ  
2.  ความประหยัด 
3.  ความขยัน               
4.  ความรับผิดชอบ  
5.  ความซื่อสัตย์   
6.  ความสะอาดเรียบร้อย     
7.  ความเสียสละ 

การจัดการกระบวนการ 

 

ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     

-  มีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมของแต่ละชั้นอย่าง
เหมาะสม 
-  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  และการแสดงอย่าง
คุ้มค่า 

-  มีการแสดงผลงานที่เกิด
จากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการและการแสดง 

-  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและร่วมชื่น
ชมในผลงานของผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก
นิทรรศการและนํามา
ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ 

 

 

เป้าหมาย  

สมดุล/ยั่งยืน/พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ใช้วัสดุของในท้องถิ่น
ตนเองได้อย่างเหมาสม
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีการร่วมมือกันของคน
ในชุมชน  ทั้งนักเรียน
และผู้ปกครอง 

สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 

ปฏิบัติตามประเพณีอัน
ดีงามของไทยอย่าง
เหมาะสม 
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บูรณาการโรงเรียนสุจริต 
1. ทักษะกระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. ซื่อสัตย์สุจริต 

4. อยูํอยํางพอเพียง 

5. มีจิตสาธารณะ     

2.  วัตถุประสงค ์
2.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้
ทราบถึงความเป็นมาของวันสําคัญ อันเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

2.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกิดเจตนคติท่ีดีในการดํารงไว้ซ้ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

3.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีส่วนร่วมในพิธีการและกิจกรรมต่างๆในวันสําคัญ 

2.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. นักเรียนจะได้รูปวิธีการปฏิบัติต่อวันสําคัญต่างๆ 
2. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีในการดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. นักเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันสําคัญ 

 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85  เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 78 มีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการวันสําคัญ 

3.2 ดา้นคุณภาพ 
นักเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาและความสําคัญของวันสําคัญสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
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4.  กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
6. 
7. 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมตามโครงการ 
1. ให้ความรู้เรื่องวันสําคัญทาง 
สารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
2. จัดปูายนิเทศ และจัดกิจกรรม 
โดยเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสําคัญต่างๆดังต่อไปนี้ 
- วันไหว้ครู 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม่) 
-  วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อ) 
- วันทําบุญส่งท้ายปีเก่า, 
วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเด็กแห่งชาติ 
- วันครู 
-  วันพระราชสมภพ  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
นิเทศการดําเนินงานโครงการ  
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตุลาคม 2560 
พฤศจิกายน 2560 
พฤศจิกายน 2560 
พ.ย. 60 – 30 ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ก.ย. 61 
ก.ย. 61 

นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 
นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร 
นายพิเชษฐ บุญจนัทร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน  
นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 
นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร 

5.  ทรัพยากร 
5.1 บุคลากร 

5.1.1  ครู 
5.1.2 นักเรียน 
5.1.3  ชุมชน 
5.1.4  วิทยากรภายนอก 

5.2 งบประมาณ 
5.2.1 งบประมาณที่ใช้ 7,000 บาท 
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5.2.2 เงินงบประมาณ           งบอุดหนุนรายหัวประถม 7,000 บาท 
   

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมที่ 4 7,000 - 2,000 5,000 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

รวม 7,000 - 2,000 5,000 
 
6.  รายละเอียดการใช้วัสดุ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย หน่วยละ งบประมาณ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ภาพกิจกรรมวันสําคัญ 
กระดาษ A4 
กระดาษโปสเตอร์สี ชนิดบาง 
กระดาษแก้วสี 
เชือกปุาน  
ธงสี 
ฟิวเจอร์บอร์ด 

200 
10 
30 
50 
10 
10 
20 

ภาพ 
รีม 
แผ่น 
แผ่น 
ม้วน 
ผืน 
แผ่น 

10 
100 
10 
3 
20 
35 
50 

2,000 
1,000 
300 
150 
200 
350 
1,000 

รวม 5,000 

 

 
 
 
รายละเอียดค่าใช้สอย 
   ที่ รายการ จ านวน หน่วยละ หน่วย งบประมาณ 

1. 
2. 

ค่าของรางวัล  การประกวดแต่งชุดไทยในวันปีใหม ่
ค่าอาหารและเครื่องระหว่างพักกจิกรรม 

10 
50 

100 
20 

บาท 
บาท 

1,000 
1,000 

 รวม    2,000 
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7. ประเมินผล 
 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมใน 
พิธีการและกิจกรรมต่างๆในวัน สําคัญ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เข้าใจ
ในพิธีการและกิจกรรม ต่างๆ ในวัน
สําคัญ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง พอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
-  ตอบคําถามเก่ียวกับพิธีและ  
   กิจกรรมต่างๆในวันสําคัญได้ 
-  สํารวจความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐนชิ ศิรภิาประเสริฐพร) 

ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ ๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ ๑ และ ๒๒ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ ๑  เปูาหมายหลักท่ี ๓ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

   ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบํงชี้ที่  ๑ 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่  1  ตัวชี้วัดที่ ๑ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  ๑,๓ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  ๒ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ 

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐   บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเรํงรัดและพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให๎นักเรียนมีความรู๎และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู๎อยํางมี

เหตุผลเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 



๘๗ 

 

 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการ

สอบ  NT   O-NET   ในบางสาระการเรียนรู๎ และในบางระดับชั้นอยูํในระดับต่ ากวําเกณฑ์ จึงได๎จัดตั้ง

โครงการนี้ขึ้น 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรู๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในแตํละ
กลุํมสาระ 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความอดทน  

 

การจัดการกระบวนการ 

 

ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
การเลือกใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์ตําง 
ๆอยํางพอดี  เหมาะสมกับ
สภาพของผู๎เรียน สภาพ
โรงเรียนและชุมชน 
 

การใช๎เหตุผลในการเลือกสื่อ
และทรัพยากรตําง ๆ อยําง
เหมาะสม    

การวางแผนที่ดีสํงผลให๎นักเรียน
เรียนรู๎และเข๎าใจงํายขึ้น  ท าให๎
การจัดการเรียนรู๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นสํงผลตํอระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

 

เป้าหมาย  

สมดุล/ยั่งยืน/พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- ใช๎สิ่งของวัตถุอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา 
 

- มีทักษะกระบวนการ
กลุํม การอยูํรวมกัน 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกัน  
ไมํเบียดเบียนกัน 

ตระหนักถึงคุณคํา
สิ่งแวดล๎อม 
 

-เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. เปูาหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ประเมิน 
 ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลคะแนนการสอบ  
O-NET ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพป.นครนายก 
  ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
๖๐ ขึน้ไป 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
     ๑. เสนอโครงการ 
     ๒.  ด าเนินการตามโครงการ 

   -จัดท า/หาเอกสารประกอบการ
เรียนรู๎ และจัดท าแบบทดสอบ/
แบบฝึกหัดทบทวนความรู๎ 
  -ถํายเอกสารและด าเนินการทดสอบ 
Pre nt และ Pre Onet ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ,๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
  - คํารถและคําอาหารส าหรับน า
นักเรียนไปสนามสอบ 
๓.นิเทศติดตามผล 
๔. สรุปและประเมินโครงการ 

ต.ค.  ๖๐ 
 
พ.ย.๖๐ – ก.พ. ๖๑ 

 
 

พ.ย.๖๐ – ก.พ. ๖๑ 
 
 

 
ก.พ. ๖๑ 

 
 

ก.พ. ๖๑ 
 

- 
- 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

ครูวรรษชล 
 

ครปูระจ าชั้น
และครูประจ า

วิชา 
ครูวรรษชล 

 
 
 

ครูผู๎ควบคุม 
 

ผู๎อ านวยการ 
ครูวรรษชล 
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๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    ๒๓,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 
ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไมํมีวัตถุประสงค์ 

ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชา
จัดท า/หาเอกสารประกอบการเรียนรู๎ 
และจัดท าแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
ทบทวนความรู๎ 

๑๘,๐๐๐ 
 

- - - 

 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 
ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไมํมีวัตถุประสงค์ 

รํวมกิจกรรมการทดสอบ Pre Onet 
และ Pre Nt เพ่ือเตรียมตัวสอบ Nt 
และ Onet ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ , ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๕,๐๐๐ 
 

- - - 

รวม ๒๓,๐๐๐    
 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 กลุํมโรงเรียนองครักษ์  ๑   

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

เชิงปริมาณ (Output)   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับการประเมิน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ
รายการ 
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เชิงคุณภาพ (Outcome)   
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ มีผลคะแนนการสอบ NT 
และ O-NET คําเฉลี่ยสูงกวําระดับสพป.
นครนายก 

ประเมิน 
 

 

แบบประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยร๎อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

   

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

  

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                     ( นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ ) 

  ต าแหนํง ครู  โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                       (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                    ต าแหนํง  ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บญุยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
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โครงการ    สงเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกําลังกาย  
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ  
   1 . มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   2 . มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – คุณธรรม  
   3 . มีงานทํา – มีอาชีพ  
   4 . เป็นพลเมืองดี 
 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ  
 1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 4. ทําตามลําดับขั้น 
 8. ประหยัด เรียบง่าย 

 17. การพ่ึงตนเอง 
 23. รู้ รัก สามัคคี 

 2. ระเบิดจากข้างใน 
 5. ภูมิสังคม 

 10. การมีส่วนร่วม 
 20. ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. แก้ป๎ญหาที่จุดเล็ก 
7. ไม่ติดตํารา 

 16. ขาดทุนคือกําไร 
 22. ความเพียร 
 

   

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...1.... เปูาหมายหลักท่ี.......3  แล   ะ6......... 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ....1 และ 3  
สนองกลยุทธ์ของ สพป .นครนายก   กลยุทธ์ที่..... 1 และ 3...  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่.....1,3...... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.......1,2,3,4,5,11  และ 12 ......ตัวบ่งชี้ที่..............  
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ .....1........ตัวบ่งชีท้ี่.....3.........  
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ......1 ,.......... ตัวชี้วัดที่ .....1 .4,5. 2........  
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ ......1 , 2 และ  3......  
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ ......1 และ  2......  
 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิษณุ  ประกอบนา 
งบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
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ตามท่ีโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ไดจัดทําโครงการสงเสริมทักษะทางการกีฬาและการออก
กําลังกายในปงบประมาณ ๒๕๕๙  ที่ผานมา ทําใหนักเรียนรักการออกกําลังกาย และมีทักษะทางดาน
กีฬามีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ไดตระหนักตอการพัฒนาทางดานสุข
ภาพอนามัย ทางดานการออกกําลังกายใหเปน กิจกรรมสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน เพราะจะทําให
เกิดสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สงเสริมสมรรถภาพรางกาย ใหมีความคลองแคลวยิ่งขึ้น มีคุณธรรม  
จริยธรรม และ หลีกเลี่ยงอบายมุข อีกท้ังเปนประสบการณหนึ่งที่ นักเรียนควรไดรับและเปนการฝกค
วามสามัคคี ความมี น้ําใจเปนนักกีฬา  ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ นักเรียนไดตามพระราช
ดํารัส กีฬาสรางคน คนสรางชาติ  

ดังนั้น  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จึงไดจัดโครงการสงเสริม ทักษะทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเปนโครงการตอเนื่อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ตรงต่อเวลา 
  - ซื่อสัตย์  การมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เงื่อนไขความรู้ 
  - รู้เรื่องการออกกําลังกาย 
  - การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการเล่นกีฬา 
  - การเก็บรักษาอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

หลักความพอประมาณ 
  - พอประมาณกับเวลาที่ซ้อม 
  - พอประมาณกับสถานที่ รู้จักเคารพสถานที่ที่ควรใช้ และไม่ควรใช้ 

- พอประมาณกับกําลังทรัพย์ ทั้งเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ 
หลักการมีเหตุผล 

- ความจําเป็นในการสถานที่และใช้อุปกรณ์ 
- ประโยชน์ที่ได้จากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาหลักภูมิคุ้มกัน 

  - รู้ถึงวิธีการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาที่ถูกต้อง 
๔ มิต ิ

 

ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพ่ิมรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / 
มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกสํารอง 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของ
ภูมิป๎ญญาไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
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๒.  วัตถุประสงค 
๒.๑ ผลผลิต  

๑.  เพ่ือเปนการสงเสร ิมคุณภาพชีวิตใหกับนักเรียนโดยการเลนกีฬา และ การออกก ําล ัง
กาย 

๒. เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดใหโทษ 
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๒.๒ ผลลัพธ 

นักเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยการเลนกีฬาและออกกําลังกาย เปนสื่อการ
ลดปญหาทางสังคม  ในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมคัดเลือกเปนตัวแทน
ในการแขงขันกีฬา – กรีฑา ในระดับตางๆ  ตอไป 

๓.  เปาหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

๑.  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รกักีฬา และการออกกําลังกาย 
๒.  นักเรียนรอยละ ๑๐๐  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดใหโทษ 

สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๓.  นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความชื่นชมในการเลนกีฬา และรักการออกกําลังกาย 
๒.  นักเรียนมีผลงานทางดานการกีฬา และการออกกําลังกาย 
๓. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพท่ีดี 
๔.  นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดใหโทษ สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
 
 

  



๙๔ 

 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

 
๕.  งบประมาณ 
 
 งบประมาณท่ีใช  3,๐๐๐ บาท  
 มัธยมศึกษา  - บาท 

ประถมศึกษา  - บาท 
อนุบาล   - บาท  

  
 
  

ที ่ กิจกรร
ม 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
 

๓. 
 
 
 

๔. 
 

เสนอโครงการ 
ประช ุมชี้แจงรายละเอ ียดโครงการ
และแตงตั้ง ผรูับผิดชอบ 
ดําเนินงานตามโครงการ 
๓.๑ กิจกรรมกีฬา 
๓.๒ กิจกรรมการออกกําลังกาย 
การนิเทศ ติดตามโครงการ 
สรุป ประเมินรายงานผลการดําเนินการ
โครงการ 

ต.ค. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
 
 
พ.ย. ๒๕๕๙60 – ก.ย. ๒๕๖1 
 
 
  30 ก.ย. ๒๕60 

นายพิษณุ   ประกอบนา 
ผูบริหารโรงเรียน 
 
 
นายพิษณุ  ประกอบนา  
 
 
นายพิษณุ  ประกอบนา  
 
 
ผูบริหารโรงเรียน  
นายพิษณุ  ประกอบนา 

 
ที ่

รายการ/กิจกรรม 
ที่ใชงบประมาณ 

ประเภทเงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. 
 
 
 
๒. 
 
 
 
3. 

กิจกรรมกีฬา 
- ค าพาหนะในการน ํา น ักเร ียนเขารวมแขงขัน
กีฬา 
กิจกรรมการออกกําลังกาย 
-  อ ุปกรณกีฬาประกอบสําหรับการออกกําลัง 
กาย และการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
- เอกสารประ เ ม ินความ พ ึงพอใจและ 
เอกสารรายงานโครงการ 

 
๒,๐๐๐ 

 
5๐๐ 

 
 
 

5๐๐ 

 

รวมทั้งสิ้น 3,๐๐๐  



๙๕ 

 

๖.  การประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
๑. 

 
๒. 
 

๓. 
 
 
 

๔. 
 

 
 
 
 

ร อยละร้อยของ น ักเร ียน ที ่เ ขารวมก ิจกรรม มี 
สุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพที่ดี 
รอยละร้อยของนักเรียนมีความชื่นชมในการเลน 
กีฬา และรักการออกกําลังกาย  
ร อยละ  iร้อย ของ น ั ก เ ร ียน ใ ชเวลา วว่ าง ใ หเ ปน 
ประโยชน หล ีกเลี่ยงสิ่งเสพติดใหโทษ สภาวะ ที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ ปญหา
ทางเพศ  
รอยละร้อยของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเขา  
รวมโครงการ 

 

มีการทดสอบสมรรถภาพ 
เปนระยะ สอบถาม สังเกต 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเม ินการเปร ียบเท ียบ 
พั ฒนาการด้านร่างกาย 
แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ลงชื่อ ..........................................ผู๎เสนอโครงการ                 ลงชื่อ..................................ผู๎อนุมัติ โครงการ            

          (นายพิษณุ  ประกอบนา)                                       (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 
ต าแหนงครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี                           ต าแหนํงผูอ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
 



๙๖ 

 

ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ…๒,๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ...๘,๑๐,๑๑๑๗,๑๘,๑๙,๒๐ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่....๑... เปูาหมายหลักท่ี.....๑...... 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่....๓ , ๕.. 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่....๑ , ๒..... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่.....๑ , ๔..... 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่...๑ , ๖......ตัวบํงชี้ที่.......... 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่....๑ , ๓....ตัวบํงชีท้ี่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ...๑ , ๔..... ตัวชี้วัดที่............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่..๓ , ๔ , ๕.. 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่....๒ , ๓ , ๔.. 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ …นางดวงพร  บุญเพิ่ม 

งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๗,๐๐๐…บาท (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน) 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ์  เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะพัฒนาศักยภาพในด๎าน 

ตําง ๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการจัดบริการอาหารกลางวันแกํเด็กนักเรียนจึงมีความจ าเป็น

อยํางยิ่งในการพัฒนารํางกาย  จิตใจและสติปัญญา ซึ่งจะสํงผลตํอความสามารถในการเรียนรู๎ อีกท้ัง

การให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ มารยาทในการรับประทานอาหาร ยังชํวยให๎นักเรียนสามารถ



๙๗ 

 

น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ด๎วยเหตุผลข๎างต๎นทางโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการอาหารกลางวัน

เป็นโครงการตํอเนื่อง 

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู๎ 

๑. ผู๎เรียนมีความรู๎ในการเลือกรับประทานอาหาร 

๒. ผู๎เรียนมีความรู๎ในการประกอบอาหาร / ถนอมอาหาร 
เงื่อนไขคุณธรรม 
๑.  ความรับผิดชอบ  ๒.  คิดอยํางเป็นระบบ  ๓.  ซื่อสัตย์สุจริต  

๔.  จิตสาธารณะ               ๕.  ประหยัด   ๖.  ความสามัคคี  

๗.  มีวินัย   ๘.  ความสะอาด  

 

ความพอประมาณ 

๑.  การจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการเพียงพอตํอความต๎องการของ
นักเรียน 

 ๒.  ใช๎วสัดุอุปกรณ์อยํางคุ๎มคํา 
ความมีเหตุผล 
๑,  การวิเคราะห์สํวนประกอบและสารอาหารแตํละมื้อ 
๒. การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษ 
๓.  การวางแผนการจัดรายการอาหารกลางวัน 
การมีภูมิคุ๎มกันในตัวเองที่ดี 

              ๑.  ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 
     ๒.  ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

  มิติ 

                 ๑. ด๎านวัตถุ    การจัดกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
                 ๒. ด๎านสังคม   นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

       ๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม    น าสิ่งที่เหลือจากการประกอบอาหาร เชํน เศษผัก น าไปท าปุ๋ย 
   อินทรีย์ 

       ๔. ด๎านวัฒนธรรม   การเลือกเมนูอาหารที่นิยมในท๎องถิ่น 
 



๙๘ 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  ผลผลิต (Outputs) 

๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการมีสารอาหาร  
ครบถ๎วนที่รํางกายต๎องการ 

๒.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๓.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎เรื่องอาหารและโภชนาการเพ่ือสามารถเลือกบริโภค

อาหารที่มีคุณภาพ  มี มารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

๔.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎วิธีการประกอบอาหาร การแปรรูป / ถนอมอาหาร 
      ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.  ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการมีสารอาหาร  
ครบถ๎วนที่รํางกายต๎องการ 

๒.  ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๓.  ผู๎เรียนมีความรู๎เรื่องอาหารและโภชนาการเพ่ือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มี

คุณภาพ  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
๔.  ผู๎เรียนรูว๎ิธีการประกอบอาหาร การแปรรูป / ถนอมอาหาร 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงประมาณ 
๑.  นักเรียนตั้งแตํระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ได๎รับประทานอาหารกลางวันฟรี 
    ทุกคน 

 ๒.  นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎เรื่องอาหารและโภชนาการ  มีมารยาทในการ 
    รับประทานอาหาร 

 ๔.  นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  -    นักเรียนมีสุขภาพอนามัยได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีความรู๎เรื่อง
โภชนาการและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
 



๙๙ 

 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ 

๒. ด าเนินการตามโครงการ 
๑.จัดอาหารกลางวันแกํนักเรียนทุกคนจ านวน            
๒๐๐ วัน 
๒. ให๎ความรู๎เรื่องอาหารและโภชนาการ 
๓. ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
๔. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๕. ประเมินและรายงานผลโครงการ 

 

ต.ค.๒๕๖๐ 
ต.ค.๒๕๖๐- 
ก.ย.๒๕๖๑ 

 
 
 

ต.ค.๒๕๖๑ 
ต.ค.๒๕๖๑ 

ครูดวงพร บุญเพ่ิม 
 
 
 
 
 

ผู๎บริหารโรงเรียน 
ครูดวงพร บุญเพ่ิม 

 

๕. ทรัพยากร 

  ๕.๑  บุคลากร  ครูทุกคน / นักเรียนทุกคน 

  ๕.๒  งบประมาณ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน    - บาท  

 

๖.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  อบต.บางสมบูรณ์ 

    -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลประตูน้ าสมบูรณ์ 

    -  เกษตรอ าเภอองครักษ์ / เกษตรจังหวัดนครนายก 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 

เชิงปริมาณ (Output) 
นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับบริการอาหารกลางวันฟรี 
นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎เรื่องอาหารและ
โภชนาการ  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน 

 
สังเกต,สัมภาษณ์ 
 
ทดสอบ/สังเกต 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 



๑๐๐ 

 

๗. การวัด / ประเมินผล 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑.  นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๒.  นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎เรื่องโภชนาการ  มารยาทในการรับประทาน 

     อาหารและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

  ๓.  นักเรียนร๎อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจระดับมากในการด าเนินการตามโครงการ

  

 

 

 

 ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 

             ( นางดวงพร  บุญเพิ่ม ) 

       ต าแหนํง   ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 

               ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                                      ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

    ................/................../................... 
 

 
 

 

 
๔. 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพอนามัยได๎ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  มีความรู๎เรื่องโภชนาการและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

 
ชั่งน้ าหนัก/วัดสํวนสูง 
ทดสอบ/สังเกต 
 
 

 
-บันทึกพัฒนาการด๎าน
รํางกายของนักเรียน 
-แบบทดสอบ/แบบสังเกต 



๑๐๑ 

 

ชื่อโครงการ                     สํงเสริมสุขภาพอนามัย 

แผนงาน  ด๎านการบริหารงานวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
     ข้อ ๑ , ๒ , ๔  
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
     ข้อ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๒๐ 

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ กพด. วตัถปุระสงค์ที่ ๑ เป้าหมายหลกัที่ ๑ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา    
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ 

                     มาตรฐานที่ ๒ ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๓ 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ , ๑.๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

                                                    มาตรฐานที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ , ๔.๒ , ๔.๓ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕  

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางณฤดี  อาศูรย์ 

งบประมาณทั้งสิ้น           ๑๒,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
๑.  หลักการและเหตุผล  



๑๐๒ 

 

ตามท่ีโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี ได๎จัดท าโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ที่ผํานมาท าให๎โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให๎มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
ตลอดจนนักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคที่สามารถปูองกันได๎ ซึ่งถือวําประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุํงเน๎นพัฒนาให๎คนไทยเป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์เป็นคนดี คนเกํงและมีความสุขได๎นั้น ต๎องมีพ้ืนฐานมาจากการมีสุขภาพดี แตํความเป็นอยูํของ
นักเรียนโดยทั่วไปมีการด ารงชีวิตอยํางงํายๆ โดยไมํค านึงถึงความปลอดภัย ขาดความรู๎ความเข๎าใจ ใน
การดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสร๎างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพเพ่ือปูองกันโรคและพฤติกรรมที่
เสี่ยงตํอสุขภาพ 

โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีมีความต๎องการให๎นักเรียนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า และมีทักษะใน
การสร๎างเสริม สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การสํงเสริมสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก๎ปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน เพ่ือให๎เป็นคนที่มีรํางกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ มีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งสํงผลถึงประสิทธิภาพของ
การเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ ด๎วยเหตุผลดังกลําวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต๎องด าเนินการโครงการ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพอนามัยเป็นโครงการตํอเนื่องตํอไป 
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เงื่อนไขพื้นฐาน 
                 เงื่อนไขความรู้ 

๑. การดูแลรักษาสุขภาพ 
๒. สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
๓. การใช๎ยาสามัญประจ าบ๎าน 
๔. สมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

                  เงื่อนไขคุณธรรม 
                              ๑.  ความรับผิดชอบ 
                               ๒.  คิดอยํางเป็นระบบ 
                               ๓.  ใฝุรู๎ ใฝุเรียน 
                               ๔.  ความคิดสร๎างสรรค์ 
                               ๕.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
      การจัดการกระบวนการ 
                 ความพอประมาณ 

  ๑. การใช๎ยาสามัญประจ าบ๎านที่พอเหมาะ 
  ๒. การออกก าลังกายท่ีถูกต๎อง 
  ๓. การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนอยํางถูกต๎องและปลอดภัย  

                 ความมีเหตุผล 



๑๐๓ 

 

๑. อธิบายการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีได๎ 

๒. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

๓. สามารถน าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง  

                   
 
                  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

  ๑. น าทักษะการแสวงหาความรู๎และกระบวนการคิดไปใช๎ในการเรียนการ
สอนและใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

      เป้าหมาย 
                 สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
                 ด้านวัตถุ           -    ใช๎สิ่งของวัตถุให๎เกิดประโยชน์ ประหยัดและค๎ุมคํา 
                  ด้านสังคม         -    ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 

- สร๎างสัมพันธภาพที่ดีให๎สังคมชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
                  ด้านสิ่งแวดล้อม  -    ตระหนักและเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อม 
                  ด้านวัฒนธรรม   -    เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

- เห็นคุณคําของการน าภูมิปัญญาไปใช๎ในการท ากิจกรรม 
      บูรณาการโรงเรียนสุจรติ 
   ด้านทักษะ   กระบวนการคิด  

   ด้านคุณลักษณะ ความมีวินัย  ซื่อสัตย์  อยูํอยํางพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 

๒.  วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
๒. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษและภัยตางๆ 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

๓.  เปาหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๒. นักเรียนรอยละ ๗๕ ม ีน้ าหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

  ๓. นักเรียนรอยละ ๗๕ รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหต ุ และปญหาทางเพศ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



๑๐๔ 

 

๑. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ่
๒. นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดใหโทษและภัยตางๆ 
๓.  นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
 
 
 
 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู๎บริหารโรงเรียน 
๒.จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๔.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
   ๔.๑ การดูแลสุขภาพสุขนิสัยและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
         - นักเรียนออกก าลังกายทุกวันอยํางน๎อยวันละ ๓๐ 
นาที ๓ ครั้ง/สัปดาห์ เชํน ออกก าลังกายตอนเช๎าหน๎าเสา
ธง ฯลฯ 
         - นักเรียนแปรงฟันตอนกลางวัน 
         - นักเรียนได๎ดื่มนมทุกวัน 
- ตรวจรํางกาย (ผม ฟัน เล็บ แตํงกาย) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
         - การก าจัดเหา 
         - จัดอาหารที่มีคุณภาพให๎นักเรียนรับประทานทุก
วัน 
         - ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแหํงชาติ ๑๐ ประการ 
   ๔.๒ การชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
         - ทุกชั้นเรียนชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 
         - ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกชั้น
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   ๔.๓ การจัดกิจกรรมรู๎จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎

ต.ค.๖๐ 
พ.ย.๖๐ 

 
พ.ย.๖๐ 

 
พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 
 
 
 
 
 

พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 

ครูณฤดี อาศูรย์ 
ผู๎บริหารโรงเรียน 
 
ผู๎บริหารโรงเรียน 
 
ครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูพิเชษฐ 
บุญจันทร์น๎อย 
 
 
 
 
ครูณฤดี อาศูรย์ 



๑๐๕ 

 

โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ ได๎แกํ 
         - เชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาตํางๆ 
   ๔.๔ การสร๎างความมั่นใจกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
และให๎เกียรติผู๎อ่ืน ได๎แกํ 
         - จัดกิจกรรมวัยใสไร๎พุง 
         - จัดกิจกรรม อย.น๎อย 
๕. นิเทศติดตามผลโครงการ 
๖. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆที่
ก าหนด 
   ๖.๑ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 
   ๖.๒ ประเมินผลโครงการ 
   ๖.๓ ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

    

 
 
 
 

พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 
 
 
 

พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 
พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 
 

พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 
ครูณฤดี อาศูรย์ 
 
 
 
ครูณฤดี อาศูรย์ 
ครูณฤดี อาศูรย์ 
 
 
 
 
 
ครูณฤดี อาศูรย์ 

๕.งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรมที่ใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ 
 
๒ 

คําวัสดุในการจัดท า
เอกสาร 
คําวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
- 

- 
 
- 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

พ.ย.๖๐ 
ถึง 

ก.ย.๖๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐ 
 รวมงบประมาณท่ีใช๎                       ๑๒,๐๐๐                   บาท 
๖.รายละเอียดการใช้วัสดุ 
ที ่ รายการ จ านวน/หน่วย ราคา(บาท)/หน่วย งบประมาณ

(บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

กระดาษถํายเอกสาร 
น้ ายาล๎างห๎องน้ า 
ยาสามัญประจ าบ๎าน 
วัสดุอุปกรณ์ก าจัดเหา 

๕ 
๔ 

รีม 
ถัง 

๑๒๕ 
๑๖๐ 

๖๒๕ 
๖๔๐ 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



๑๐๖ 

 

๕ 
๖ 

สื่อให๎ความรู๎ 
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 

๔,๐๐๐ 
๑,๗๓๕ 

รวม ๑๒,๐๐๐ 
 

๗.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
๑.ร๎อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการ 
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกต 

๒.ร๎อยละของนักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

๑.ชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูง 
๒.การทดสอบสมรรถภาพ 

๑.แบบบันทึกน้ าหนัก 
สํวนสูง 
๒.แบบบันทึกการ 
ทดสอบสมรรถภาพ 

๓.ร๎อยละของนักเรียนรู๎จักปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์
จากการใช๎อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์
ตลอดจนอบายมุขตํางๆ 

ส ารวจนักเรียนที่อยูํกลุํม
ปกติ/กลุํมเสี่ยง/กลุํมมี
ปัญหา 

แบบส ารวจนักเรียน 

๔.ร๎อยละของผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

 

ลงชื่อ………………………..……ผู๎เสนอโครงการ           ลงชื่อ……………………….…………ผู๎อนุมัติโครงการ 

           (นางณฤดี  อาศูรย์)                                (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 

ต าแหนํง  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 



๑๐๗ 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 
แผนงาน  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1, 2, 3, 4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 2 เปูาหมายหลักท่ี 4 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที ่1.2, 1.3 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปฐมวงศ์   ค าบุศย์ 
งบประมาณทั้งสิ้น -  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนในการฝึกการทํางาน

เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจึงได้จัดตั้ง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ข้ึน 

 
 
 



๑๐๘ 

 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรู้ในการดําเนินกิจการสหกรณ์ 
- ความรู้ในการทําบัญชี 
- ความรู้ในด้านอาชีพ/ผลิตภณัฑ์ของนักเรียน 
- ความรู้ในการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความสามัคคี เอ้ือ
อาทร ขยัน  ประหยัด ความซื่อสัตย์ 

การจัดการกระบวนการ 

ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
- รู้สภาพการรวมกลุ่มของ
ตนเองและองค์กร  การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่พอเพียงกับกลุ่ม
ของตนเอง 
- มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของสมาชิก 
- สินค้ามีปริมาณพอเหมาะกับ
สมาชิก 
- กําหนดราคาขายที่เหมาะสม 
- ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะกับ
สมาชิก 

- รู้ว่าการรวมกลุ่มมีประโยชน์ 
ช่วยเหลือตนเองและส่วนรวมได้  
การรวมกลุ่มโดยไม่ขัดแย้ง
ผลประโยชน์กัน    
- ความจําเป็นและความสําคัญ
ในการเลือกสินค้า 
- เลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
- ความสําคัญของอาชีพ 
 

- ก า ร มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์มีความสอดคล้องกับ
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์   
- มีเงินออม 
- มีสุขภาพที่ดี 
- มีพ้ืนฐานในด้านอาชีพ 

 

เป้าหมาย  
สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
- ใช้สิ่งของวัตถุอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 

- มีทักษะกระบวนการ
กลุ่ม การอยู่รวมกัน 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  
ไม่เบียดเบียนกัน 

ตระหนักถึงคุณค่า
สิ่งแวดล้อม 
 

-เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
-เห็นคุณค่าของการนํา
ภูมิป๎ญญาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

 
 
 



๑๐๙ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมสหกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะเบื้องต้นของเด็กทางด้านสหกรณ์ 
๒. เพ่ือฝึกและปลูกฝ๎งให้นักเรียนได้มีการรวมกลุ่มกันและมีการทํางานร่วมกันอย่างมี
ระบบ 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการและอุดมการณ์ 

สหกรณ์ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ เป็นสมาชิก
สหกรณ์ 
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ มีเงินออม
ทรัพย์กับสหกรณ์นักเรียน  

๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอุดมการณ์สหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป 

๔. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมสําคัญ/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ดําเนินการตามโครงการ 

- จัดกิจกรรมร้านค้าบริการแก่สมาชิก 
- จัดกิจกรรมออมทรัพย์ 
- ประชุมสามัญประจําปี 
-ป๎นผลกําไรให้แก่สมาชิก 
-จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์ 

๓. นิเทศติดตามผล 
๔. สรุปและประเมินโครงการ 

ต.ค.  ๖๐ 
ต.ค.  ๖๐ 

ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑ 
ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑ 

มี.ค. ๖๑ 
มี.ค. ๖๑ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 
 

ก.ย. ๖๑ 
ก.ย. ๖๑ 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 
ครูปฐมวงศ์ 

 
ผู้อํานวยการ 
ครูปฐมวงศ์ 

 



๑๑๐ 

 

5. ทรัพยากร 
 ๕.๑ กลุ่มประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    -   บาท   
๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๖.๒  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output)   
๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีมีเงินออมทรัพย์กับ
สหกรณ์ 

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบ 

แบบบันทึกทะเบียนหุ้น 
 

แบบสรุปการออม
ทรัพย์ 

เชิงคุณภาพ (Outcome)   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์
สหกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ประเมิน แบบประเมิน 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ 
  

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            ( นายปฐมวงศ์  คําบุศย์ ) 

 ตําแหน่ง ครู  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
 

ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางสาวรักชนก   คาํวัจนัง) 
                      ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
   



๑๑๑ 

 

ชื่อโครงการ  สํงเสริมสุนทรียภาพ ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรม 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่๑๐ ข้อ ๒ , 3, ๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ 4, 5, ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๗ ,  
๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ ๑  เปูาหมายหลักท่ี  3, 4, 6 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑, 3, ๕ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ ๒, 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ ,๓, 4, 5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 2, ๓, 4, 5, 7, 8, 11, 12 ตัวบํงชี้ที่.................................................. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1, 3  ตัวบํงชี้ที่..................................................................................... 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ๑, 2, 4, ๕ ตัวชี้วัดที่..๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 

     2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, ๕,๑, ๕.๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินตนา   ค าเงิน 

งบประมาณทั้งสิ้น   20,๐๐๐…บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามทีโ่รงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  จัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ

ทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์และวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา  ทําให้นักเรียนมี
ความรักและสนใจในด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๔๒  หมวด  ๑  มาตรา  ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สม
บูรณาทั้งร่างกายจิตใจ และสติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ใน
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การดํารงชีวิต  พร้อมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ 7 และ 8 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 และ 2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื ่อนไหว  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีความรัก ความ
สนใจและชื่นชมในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ความพอประมาณ -  มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมของแต่ละชั้นอย่างเหมาะสม 
   -  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และการแสดงอย่างคุ้มค่า 
2.  ความมีเหตุผล -  มีการแสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

-  ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและการ 
   แสดง 

3.  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -  ผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเองและร่วมชื่นชมในผลงานของ 
                                  ผู้อื่น 
   -  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากนิทรรศการและนํามาประยุกต์ใช้กับตนเองได้
เงื่อนไขความรู้ 
               1.  รู้จักใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้อง  เหมาะสม 
               2.  ได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
เงื่อนไขคุณธรรม 

1.   ความรอบคอบ    2.  ความประหยัด   3.  ความขยัน       4.  ความรับผิดชอบ  
  5.  ความซื่อสัตย์        6.  ความสะอาดเรียบร้อย    7.  ความเสียสละ 
4 มิติ 

วัตถุ  ใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
สังคม  มีการร่วมกันทํากิจกรรมของครูและนักเรียน 
สิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 
วัฒนธรรม มีการใช้มารยาทได้ในการเรียนรู้ 

 
บูรณาการโรงเรียนสุจริต 
 ด้านทักษะ การคิด 
 ด้านคุณลักษณะ  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  จิตสาธารณะ 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 
2.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้
ทราบถึงความเป็นมาของศิลปะ ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 



๑๑๓ 

 

2.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศ ึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกิดเจตคติทีดี่ต่อศิลปะ วัฒนธรรม 

3.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ส่วนร่วมในการแสดงออกทางสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรม 
 
2.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. นักเรียนจะได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงทักษะความคิดด้านศิลปะ 
2. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีในการดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. นักเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 
3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 78  เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรียภาพ 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการดําเนินการกิจกรรมสุนทรียภาพ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนรู้และเข้าใจ   ถึงความเป็นมาและความสําคัญของกิจกรรมสุนทรียภาพสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
4.  กิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
6. 
7. 
 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมตามโครงการ 
4.1 การแสดงดนตรีไทย 
อังกะลุง 
4.2 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสู่
อาเซียน  วัฒนธรรมไทย และ
ประเทศในอาเซียน 
4.3 การประกวดการแต่งกาย
อนุรักษ์ศิลปะความเป็นไทย 
4.4 การประกวดการแสดง  
- ประกวดร้องเพลง 
- ประกวดการเต้นเข้าจังหวะ 
นิเทศ กํากับ ติดตาม  
ประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการ 
รายงานผลโครงการ 

ตุลาคม 60 
พฤศจิกายน 60 
พฤศจิกายน 60 
1 ต.ค.60 – 30 
ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 2561 

 
 
 
20,000 บาท 

 

นางสาวจินตนา  คําเงิน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
นางสาวจินตนา  คําเงิน 
นางสาวจินตนา  คําเงิน 
นายจักรี  สอนนุช 
ครูประจําชั้น 
นายจักรี  สอนนุช 
ครูประจําชั้น 
นายจักรี  สอนนุช 
ครูประจําชั้น 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายจักรี  สอนนุช 
นางสาวจินตนา  คําเงิน 
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5.  ทรัพยากร 
 
5.1 บุคลากร 

5.1.1  ครู 5.1.2 นักเรียน  5.1.3  วิทยากรภายนอก 
5.2 งบประมาณ 

5.2.1 งบประมาณที่ใช้              20,000 บาท 
5.2.2 เงินงบประมาณ           งบอุดหนุนรายหัวประถม  20,000   บาท 

รวม   20,000 บาท 
6.  รายละเอียดการใช้วัสดุ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยละ งบประมาณ 
1. 
 

 

ชุดการแสดง 
ชุดเครื่องสําอาง 
อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
กระดานบอร์ดแสดงภาพกิจกรรมและความรู้ด้าน
วัฒนธรรม อาเซียน 

 
 

 
 
 

20,000 

รวม   20,000 
 

7. ประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
- การประกวดการแต่งกายอนุรักษ์
ศิลปะความเป็นไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ เข้าใจ
ในวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและ
ประเทศในอาเซียน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง พอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
 
 
 
-  ตอบคําถามเก่ียวกับพิธีและ
กิจกรรมต่างๆในวันสําคัญได้ 
 
-  สํารวจความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
 
 
 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
-  แบบสํารวจความพึง
พอใจ 

 
ลงชื่อ                ลงชื่อ   
           (นางสาวจินตนา  คําเงิน)                          (นางสาวรักชนก  คําวัจนัง) 
ตําแหน่ง  ครผูู้ช่วยโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี       ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
              ผู้เสนอโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  

แผนงาน   งานบริหารวิชาการ  

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  

๓. มีงานทํา – มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองดี 

สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ร .9   

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
5. ภูมิสังคม 
9. ทําให้ง่าย 
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

2. ระเบิดจากข้างใน 
7. ไม่ติดตํารา 
10. การมีส่วนร่วม 
16. ขาดทุนคือกําไร 

4. ทําตามลําดับขั้น 
8. ประหยัด เรียบง่าย 
11. ประโยชน์ส่วนรวม 
17. การพ่ึงตนเอง 

18. พออยู่พอกิน 
21. ทํางานอย่างมีความสุข 

19. เศรษฐกิจพอเพียง 
23. รู้ รัก สามัคคี 

20. ซื่อสัตย์สุจริต 

 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...1...เปูาหมายหลักท่ี..2,3,4,5,6,7,และ8 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ .......3…….  

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ ๒,๔ และ ๕ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒,๔ และ ๕ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   

  ระดับปฐมวัย 

  มาตรฐานที่ ๙ 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มาตรฐานที่ ๑,๓,๗ และ ๑๑ 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล  ข้อที่ ๑,๒,๓ และ ๔ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ ๑,2,3 และ 4  
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สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที.่.....1,2,3 และ 4......  

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนภาพร  เสียงเย็น 

งบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 
................................................................................................................................................................  

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี เห็นความสําคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือพัฒนาคนให้มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
อย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมนําความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ก้าวหน้าไปอย่าง
สมดุล ตลอดจนมีความพร้อมที่จะรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  จึงได้จัดทําโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้เชิงทักษะ 
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรงขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน      โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
จึงได้จัดทําโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           เงื่อนไขความรู้  ใช้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา  

    เงื่อนไขคุณธรรม  ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความสามัคคี เอ้ืออาทร ขยัน  ประหยัด 

    ความพอประมาณ  ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 
งบประมาณ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอเพียงกับกลุ่มของตนเอง 

     ความมีเหตุผล   ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน นําเข้าสู่
โครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย   ประหยัด 
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     การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว    นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ สามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

    มิติ 

                 ๑. ด้านวัตถุ    การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

                 ๒. ด้านสังคม   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน 
และชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม    การทํากิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุ 

รีไซเคิล 

       ๔. ด้านวัฒนธรรม   นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ศึกษาหา
ความรู้จากภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 

บูรณาการโรงเรียนสุจริต 

๑. ทักษะกระบวนการคิด 
๒. มีวินัย 
๓. ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. อยู่อย่างพอเพียง 
๕. มีจิตสาธารณะ     

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 

            ๑. เพ่ือปลูกฝ๎งความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ การสีข้าว การปลูกพืชผัก 
สมุนไพร การเพาะเห็ด การประมง การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและถนอมอาหาร  ตลอดจนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            ๒. เพ่ือฝึกให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบมีความขยัน  อดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ  
มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

            ๓. เพ่ือปลูกฝ๎งให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน  ให้มีนิสัยรักการทํางาน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 



๑๑๘ 

 

๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME)  

           ๑. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

            ๒. นักเรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่อง มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน รู้จัก
ประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

๓. เป้าหมาย 

      ๓.๑ เชิงปริมาณ 

            ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล – ม.๓ ทุกคน 
ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริงและผ่านการเรียนรู้เรื่องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 9๐ มีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

           ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

            ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องมีความซื่อสัตย์ มีความ
รบัผิดชอบ มีความขยัน  อดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
นําไปสู่ชีวิตที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใน 4 มิติ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

๔. กิจกรรม 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ดําเนินการโดยกลุ่มยุวเกษตรกร มีวิธีดําเนินการคือ 
  1. รับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกร 
  2. จัดปูายนิเทศให้ความรู้แต่ละกิจกรรม 
  3. ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เรียน 
  4. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5. แปรรูปและถนอมอาหาร ในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
  6. ขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนทุกกิจกรรม 
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  6. อภิปรายและสรุปผล 
 
โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมสหกรณ์ร่วมใจ ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นายปฐมวงศ์  คําบุศย์ 
2. กิจกรรมพืชผักพลอยใส ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นายพิษณุ  ประกอบนา 
3. กิจกรรมสมุนไพรพลอยศรี ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นางสาวสุดา  ระสา 
4. กิจกรรมโรงสีข้าวชาวพลอย ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นางทองหล่อ  แหยมเปรมปรี 
5. กิจกรรมอร่อยรสแปรรูป ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นางสุวิมล  ใจขํา 
6. กิจกรรมประมงพอดี ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นายพิเชษฐ  บุญจันทร์น้อย 
7. กิจกรรมดินแดนปศุสัตว์ ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นางสาวนภาพร  เสียงเย็น 
8. กิจกรรมบ้านเห็ดพอเพียง ต.ค.๖๐ – ก.ย. ๖๑ เงินกองทุน นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา 

รวม -  
 

๕. ทรัพยากร 

๕.๑ บุคลากร 

          ผู้อํานวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   
วิทยากรภายนอก ผู้ปกครองและชุมชน 

๕.๒ งบประมาณ 
  ใช้เงินกองทุนของแต่ละกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมที่ ๑-8 - -  - ต.ค.60 – ก.ย. 61 
รวม  -  - 
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๖.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ จังหวัด 

 ๒. สํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัด 

 ๓. สํานักงานประมงอําเภอ จังหวัด 

 ๔. สํานักงานสหกรณ์ อําเภอ จังหวัด 

 ๕. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ๖. กรมพัฒนาที่ดิน 
  7. ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยธะกา 

 

๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ การสีข้าว การปลูก
พืชผัก สมุนไพร การเพาะเห็ด การประมง 
การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและถนอมอาหาร  
ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบ 
- ตรวจสอบบัญชี 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 
- แบบตรวจสอบบัญชี 

ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์มี
ความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน รู้จัก
ประหยัด อดออม พอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

- สอบถาม 
- สังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการทํางาน 
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ 

ประเมินความพึง
พอใจ 

 แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
สอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่อง 
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบมีความ
ขยันอดทน รู้จักประหยัดอดออม 
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ด ี

สังเกต แบบสังเกต 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ การสีข้าว การปลูกพืชผัก สมุนไพร การ
เพาะเห็ด การประมง การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและถนอมอาหาร  ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.นักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ มี
ความขยัน  อดทน รู้จักประหยัด  อดออม  พอประมาณ มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  3.นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชน  
และเผยแพร่ความรู้ได้ 

4.นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการทํางาน และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

             ลงชื่อ ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนภาพร  เสียงเย็น) 

ตําแหนง ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 

      ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

        ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 



๑๒๒ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน  วิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1-4 
                               หลกัการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1 - 23 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1-3 เปูาหมายหลักท่ี 2-8 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3-5 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2-3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1,3-5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 3,4  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4, 4.1-4.2 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1,3 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1,4,5 ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.2, 1.4, 4.1, 5.1, 
5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา 
งบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

        โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทาง
โรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปู พ้ืนฐาน
ประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
ให้สามารถดํารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 

 



๑๒๓ 

 

ดังนั้นโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ขึ้น เพ่ือเป็นการปลูกฝ๎ง ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และเพ่ือให้การ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดป๎ญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง  
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 

 ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 

เงื่อนไขคุณธรรม 

 ๑.ความรับผิดชอบ 

 ๒.ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๓.ใฝุรู้ ใฝุเรียน 

 ๔.ความคิดสร้างสรรค์ 

 ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 

ความพอประมาณ  

 ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และเต็มความสามารถ 

 ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 

ความมีเหตุผล 

 ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 

 ๒.อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 

 ๓.ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

 ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้ และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนการสอน และใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 



๑๒๔ 

 

 ๒.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 

 มิติ 
  ๑. ด้านวัตถุ 
   การจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น และ
คิดวางแผนอย่างรอบคอบและให้คุ้มค่า 
  ๒.  ด้านสังคม 
   เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส ให้กับบุคคลในหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักเรียนและครูในโรงเรียน   นักเรียนกล้าแสดงออก เมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับสามารถ
นําไปประยุกต์กับชีวิตประจําวันได้ 

 ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    การทําโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน  ครัวเรือนและชุมชน  

๔. ด้านวัฒนธรรม 
   การทําโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการส่งเสริมการใช้สิทธิ ในการ
เลืองตั้ง   

๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 

    ๑. เพ่ือปลูกฝ๎งความรู้ พ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

   ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 

  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทํางานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ รู้จัก
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน 
มีนิสัยความเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

  ๔. เพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเกิดความชื่นชม
ต่อความสําเร็จนั้นๆ 

   ๕. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และผู้ปกครองในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน 



๑๒๕ 

 

 ๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME)  

           ๑. นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย    

๒. นักเรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
  ๓. นักเรียนนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน  

๓. เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ 

  ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ร้อยละ ๘๐ 
   ๒. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร้อยละ ๘๐  
   ๓. ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี  
ร้อยละ ๘๐  
   ๔. ผู้เรียนได้รับฝึกการทํางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นํา ตามที่ดี ร้อยละ๘๐ 
   ๕. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย  ร้อยละ ๘๐ 
   ๖. ผู้เรียนมีความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความสําเร็จ 
ร้อยละ ๘๐   
   ๗. ผู้เรียนรู้จักการแก้ป๎ญหาที่เกิดข้ึน และมีทักษะการดํารงชีวิตร้อยละ ๘๐  

ด้านคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี  
    ๒. ผู้เรียนได้รับฝึกการทํางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี  
    ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 
    ๔. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
   ๕. ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
   ๖. ผู้เรียนรู้จักการแก้ป๎ญหาที่เกิดข้ึน และมีทักษะการดํารงชีวิต 
   ๗. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน้าที่ของตนเอง 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

๔. กิจกรรม  

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผนการดําเนินงานและ 
      เสนอโครงการ 

ตุลาคม  ๒๕๖๐  ครูธีรรตัน์  เปูากัณหา 
 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตุลาคม  ๒๕๖๐  ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
     ดําเนินโครงการ 

ตุลาคม  ๒๕๖๐  ผู้บริหารสถานศึกษา 

4.เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรยีน มิถุนายน 2561 ๕๐๐ ครูธีรรตัน์  เปูากัณหา 
 

5.ทําความสะอาดเขตพื้นที ่ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – 
กันยายน 2561 

๓,๐๐๐ คณะครูโรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศร ี

6.ระเบียบแถวชาวพลอย ตุลาคม  ๒๕๖๐ – 
กันยายน 2561 

๑,๕๐๐ ครูธีรรตัน์  เปูากัณหา 
และคณะ 

7.กิจกรรมหนา้เสาธงหลังเคารพ 
ธงชาติ 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ – 
กันยายน 2561 

- ครูเวรประจําวันและสภา
นักเรียน 

8.เสียงตามสาย ตุลาคม  ๒๕๖๐ – 
กันยายน 2561 

- ครูจักรี สอนนุช 

 

๕. ทรัพยากร  

๕.๑ บุคลากร  

๕.๑.๑ คร ู

๕.๑.๒ นักเรียน 

  ๕.๒ งบประมาณ     ๕,๐๐๐ บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

๑. กิจกรรมที่ 4 ๕๐๐   ๕๐๐ ตุลาคม  
๒๕๖๐ – 
กันยายน 
2561 

๒. กิจกรรมที่ 5 ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐ 

๓. กิจกรรมที่ 6 ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  

 



๑๒๗ 

 

๖. รายละเอียดการใช้วัสดุ  

กิจกรรมที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

ที ่ รายการ จํานวน หน่วย หน่วยละ/ชุดละ งบประมาณ 

๑.  กระดาษถ่ายเอกสาร A๔   

๘๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น 

๑ 
 

รีม ๑๒๐ ๑๒๐ 

๒. กระดาษกาวย่น ๒ ม้วน ๔๕ ๙๐ 

๓. กระดาษเทา-ขาว ๔ แผ่น ๑๕ ๖๐ 

๔. ปากกาเคม ี ๘ แท่ง ๑๕ ๑๒๐ 

๕. หมึกสีดาํชนิดเตมิ  
canon ๑๐๐ ml. 

๑ ขวด ๑๑๐ ๑๑๐ 

รวม ๕๐๐ 

 
กิจกรรมที่ 5 ทําความสะอาดเขตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กิจกรรมที่ 6 ระเบียบแถวชาวพลอย 

ที ่ รายการ จํานวน หน่วย หน่วยละ/ชุดละ งบประมาณ 

๑.  กระดาษถ่ายเอกสาร A๔  

๘๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น 

5 
 

รีม ๑๒๐ 60๐ 

๒. กระดาษกาวย่น 10 ม้วน ๔๕ 450 

๓. ปากกาเคม ี ๑๐ แท่ง ๑๕ ๑๕๐ 

๔. ถุงดํา 20 แพค 50 1,000 

๕. กระดาษเทา-ขาว 20 แผ่น ๑๕ 300 

๖. วัสดุอื่นๆ    500 

รวม ๓,๐๐๐ 



๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

๗.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี    
  ๒.ชุมชน 

๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละของนักเรียน ที่ได้เรียนรูม้ีความรู้จากประสบการณ์ทํางาน 

 
- สัมภาษณ ์

 
- แบบสัมภาษณ ์

ร้อยละของนักเรียน ที่มีทักษะ เจตคติ และความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ - สอบถาม 

- สังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

ร้อยละของนักเรียน การทํางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสยีสละ ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตผุล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของ
ผู้อื่น เป็นผู้นํา ตามที่ด ี

- สังเกต 
 

- แบบสังเกต 
 

ร้อยละของนักเรียน ประพฤติดี มรีะเบียบวินยั เป็นท่ียอมรบัของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดี และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นําตามที่ด ี

ประเมินความ
พึงพอใจ 

 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี  
   ๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการทํางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อ่ืน เป็นผู้นํา ตามที่ดี  
  ๓.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งข้ึน  รู้จักการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้น และมี
ทักษะการดํารงชีวิต  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามกฎหมาย          
  4.ผู้เรียน ประสบความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความสําเร็จนั้นๆ 
 

ที ่ รายการ จํานวน หน่วย หน่วยละ/ชุดละ งบประมาณ 

๑.  กระดาษถ่ายเอกสาร A๔   

๘๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น 

5 
 

รีม ๑๒๐ 60๐ 

2 หมึกสีดาํชนิดเตมิ  
canon ๑๐๐ ml. 

3 ขวด ๑๑๐ 33๐ 

3. กระดาษหน้าปก ส ี 1 แพค 200 200 

4. วัสดุอื่นๆ    370 

รวม ๑,๕๐๐ 



๑๒๙ 

 

         (ลงชื่อ)............................................. ผู้เสนอโครงการ                                                                                             
(นางสาวธีรรัตน์    เปูากัณหา)     

ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 
 
                (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง)      
                ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

ชื่อโครงการ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 4  .เป็นพลเมืองดี  
 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ  
 7.ไม่ติดตํารา   9.ทําให้ง่าย   10.การมีส่วนร่วม
 .11 ประโยชน์ต่อส่วนรวม 13.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 15.ปลูกปุาในใจคน
 17.การพ่ึงตนเอง  18.พออยู่พอกิน   19.เศรษฐกิจพอเพียง
 22.ความเพียร   23.รู้ รัก สามัคคี 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...3.... เปูาหมายหลักท่ี.......5......... 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  ....5  
สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก กลยุทธ์ที่ .....2....  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ .....3......  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ .............ตวับ่งชี้ที่..............  
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่.....3 ........ตัวบ่งชีท้ี่..... 2......... 
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่   1, 4, 5   ตัวชี้วดัที่  1.3, 4.2,5.1 
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1,3, 4,5 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  3,4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรี  สอนนุช 
งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  ไดจัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู

ในปงบประมาณ  ๒๕๕๖ ที่ผานมาโรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ของนักเรียนแตยังมีบางสวนที่ดําเนินการไมเรียบรอยเนื่องจากมี
งบประมาณไมเพียงพอ โรงเรียนจึงจัดทํา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูเป็น



๑๓๑ 

 

โครงการตอเนื่องเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู ภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ตอไป 
๒.  วัตถุประสงค 

๒.๑ ผลผลิต 
๑.  เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู
และมีควาปลอดภัยในการใชบริการ 

๒.๒ ผลลัพธ 
๑.  ทําใหนักเรียนมีแหลงการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
๒.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่อยางเพียงพอและเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความ
ปลอดภัยในการใชบริการ 

๓.  เปาหมาย 
  ๑.  โรงเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และมีอาคารสถานที่อย่างเพียงพอและ
  เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยในการใช้บริการ 

๒.  นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมากตอกิจกรรมตามโครงการไม
น้อยกวารอยละ ๘๐ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ตรงต่อเวลา 
 - ซื่อสัตย์ 
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ 
เงื่อนไขความรู้ 
 - รู้เรื่องอาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
 - การใช้เครื่องมือในการทําความสะอาด 
 - การเก็บรักษาเครื่องมือ 
 
หลักความพอประมาณ 
 - พอประมาณกับเวลาที่ทํางาน 
 - พอประมาณกับสถานที่ รู้จักเคารพสถานที่ที่ควรใช้ และไม่ควรใช้ 

- พอประมาณกับกําลังทรัพย์ ทั้งเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ 
หลักการมีเหตุผล 

- ความจําเป็นในการสถานที่และใช้อุปกรณ์ 
- ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สถานที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

หลักภูมิคุ้มกัน 
 - รู้ถึงวิธีการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาที่ถูกต้อง 

ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพ่ิมรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / 
มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกสํารอง 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 



๑๓๒ 

 

 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

  
๕.  งบประมาณที่ใช้  

งบประมาณท่ีใช    2๐,๐๐๐  บาท 
เงินงบประมาณประถมศึกษาและ 
เงินงบประมาณมัธยมศึกษา  2๐,๐๐๐  บาท 
เงินนอกงบประมาณ    - บาท  
รวม     2๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดการใช้วัสดุ 

 

กิจกรรม  /รายการค่าใช้จ่าย  

ประเภทเงิน  /จ านวนเงิน (บาท(  

อุดหนุนรายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไม่มีวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมอาคารสถานที ่ 15,000 - - - 

กิจกรรมรู้เฟ่ืองเรื่องขยะ ๕,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของ
ภูมิป๎ญญาไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 

ที ่ กิจ
กร
รม 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
 

๓. 
๔. 

เสนอโครงการ 
ดําเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
-  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  
สรุป ประเมินและรายงานผล 

ต.ค. ๒๕60 
พ.ย.๒๕60 - ก.ย. ๒๕61 พ.ย.
๒๕60 - ก.ย. ๒๕61  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
ก.ย. ๒๕61 

นายพิษณุ   ประกอบนา 
ผูบริหารโรงเรียน  
นายพิษณุ ประกอบนา 
 
ผูบริหารโรงเรียน 
นายพิษณุ ประกอบนา 



๑๓๓ 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อุปกรณ์ทําความสะอาด 8,000  
2 น้ํามันใช้เติมเครื่องตัดหญ้า 4,000  
3 ค่าจ้างคนงานที่ต้องซ่อมแซมอาคารสถานที่ 3,000  
 รวม 20,000  
 
๖.  การประเมินผล 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  อาคารสถานที่ในโรงเรียนพร้อมที่จะบริการทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
 7.2  บุคลากร ร้อยละร้อยมีความพึงพอใจในการ ดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ......................................   ลงชื่อ  .....................................  
  (นายพิษณุ   ประกอบนา)   (นางสาวรักชนก  คําวัจนัง) 
ตําแหนง ครโูรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศร ี       ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
                ผเูสนอโครงการ                                          ผอูนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
๑. ๑. โรงเรียนไดมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และมี

อาคาร 
สถานที่อยางเพียงพอและเอ้ือตอการจัดการเรียน
รแูละ มีความปลอดภัยในการใชบริการ 

๒.  รอยละของนักเรียนและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการ ดําเนินกิจกรรมกิจกรรมตาม
โครงการ 

-  สังเกต 
 

-  ตรวจงาน ประเมิน
ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบตรวจงาน  

 
- แบบประเม ินความ
พ ึง พอใจ 



๑๓๔ 

 

ชื่อโครงการ  ฝึกทักษะอาชีพและสํงเสริมความรู๎สูํชุมชน 

แผนงาน  วิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ  4 

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ข้อ  1,2,4,5,6,8,10,11,17,18,19,20,21,22,23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่  1  เปูาหมายหลักท่ี  4 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  3 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่  1,2 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   

  ระดับปฐมวัย 

  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่  1,5  ตัวชี้วัดที่............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  2,3,4,5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  1,2,3,4 

ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวิมล  ใจข า 

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐  บาท   



๑๓๕ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

_________________________________________________________________________ 

๑.หลักการและเหตุผล 

การฝึกทักษะอาชีพเป็นสํวนที่ส าคัญและจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็ก

เยาวชนและเป็นรากฐานที่ส าคัญตํอการด ารงชีวิตตํอไปในอนาคต การฝึกอาชีพเป็นการพัฒนาความรู๎ 

เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ และยังเป็นการฝึกให๎เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพที่สุจริต สามารถ

ที่จะอยูํ รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และการสํงเสริมความรู๎สูํชุมชนจะ

เป็นการสร๎าง สํงเสริมความรู๎ ทักษะกระบวนการ ให๎แกํบุคคลในชุมชนเพ่ือที่จะน าความรู๎นี้ไปใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันหรือประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมตํอไป 

 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 

๑. รู๎และเข๎าใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม 

๑. มีความรับผิดชอบ 

๒. คิดอยํางเป็นระบบ 

๓. มีความคิดสร๎างสรรค์ 

๔. รับฟังคามคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

ความพอประมาณ 

๑. การเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางกระตือรือร๎นและเต็มความสามารถ 

๒. ใช๎กระบวนการคิดสร๎างสรรค์ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับสถานการณ์ 

๓. ใช๎วัสดุในการปฏิบัติงานอยํางคุ๎มคํา 

๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนและเสร็จทันเวลา 

ความมีเหตุมีผล 

๑. การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุมีผลและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 



๑๓๖ 

 

๒. อธิบายขั้นตอนการท างานได๎ถูกต๎อง 

           การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี 

๑. น าทักษะการแสวงหาความรู๎และกระบวนการคิดไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

๒. มีการวางแผนในการท างาน 

            มิติ 

๑. ด๎านวัตถุ    การจัดกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

๒. ด๎านสังคม   เกิดการเรียนรู๎ เพ่ิมโอกาส เป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎กับบุคคลใน

หนํวยงาน และชุมชนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม    การท ากิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนรักษาสิ่งแวดล๎อม  

๔. ด๎านวัฒนธรรม   นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ศึกษา

หาความรู๎จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

บูรณาการโรงเรียนสุจริต 

๑. ทักษะกระบวนการคิด 

๒. มีวินัย 

๓. ซื่อสัตย์สุจริต 

๔. อยูํอยํางพอเพียง 

๕. มีจิตสาธารณะ 

๒.วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ ผลผลิต (OUTPUTS)  

๑. นักเรียนได๎ฝึกทักษะอาชีพที่สนใจและมีรายได๎ระหวํางเรียน 

๒. ผู๎ปกครองในชุมชนได๎รับความรู๎และฝึกอาชีพ 

  



๑๓๗ 

 

๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

 ๑. นักเรียนมีความรู๎และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 ๒. นักเรียนมีเจตคติทีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

 ๒. ผู๎ปกครองในชุมชนมีความรู๎และเป็นแนวทางในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรือ

อาชีพเสริม 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑. นักเรียนร๎อยละ๑๐๐ ได๎ฝึกทักษะอาชีพ 

  ๒ ผู๎ปกครองในชุมชน ร๎อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  

  ๑. นักเรียนและผู๎ปกครองมีความรู๎และสามารถน าไปใช๎ได๎ 

๒. นักเรียนและผู๎ปกครองมีเจตคติทีดีตํออาชีพสุจริต 

๔.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
สํงเสริมความรู๎สูํชุมชน 

      ๓.นิเทศติดตามผล 
      ๔.สรุปและประเมิน   
         โครงการ 

ต.ค.๖๐ 
พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 

พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖๑ 
ก.ย.๖๑ 

 
๑๕,๐๐๐   

 
 

ครูสุวิมล ใจข า 
ครูสุวิมล  ใจข า 

ครูสุวิมลและคณะ
คร ู
 
 

ผู๎บริหาร 
ครูสุวิมล ใจข า 



๑๓๘ 

 

๕.ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร 

  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

  - ผู๎ปกครองในชุมชน 

  - คณะครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

          ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม/รายการคําใช๎จําย ประเภทเงิน/จ านวนเงิน (บาท) 
อุดหนุนรายหัว กิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน 
รายได๎สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ ไมํมีวัตถุประสงค์ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียน 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียนและขยาย
ผลสูํผู๎ปกครอง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

          รวม ๑๕,๐๐๐   - - - 
 

๖.หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   - 

 

๗.การวัดผลประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎ฝึก
ทักษะอาชีพ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบบันทึก 

 



๑๓๙ 

 

๓. ผู๎ปกครองในชุมชน ร๎อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนและผู๎ปกครองมี
ความรู๎และสามารถน าไปใช๎ได๎ 
๒.นักเรียนและผู๎ปกครองมีเจต
คติทีดีตํออาชีพสุจริต 

 
ทดสอบ 

 
 

ประเมิน 

 
การปฏิบัติจริง 

 
 

แบบประเมิน 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         - นักเรียนและผู๎ปกครองมีความรู๎และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

         - นักเรียนและผู๎ปกครองมีเจตคติทีดีตํออาชีพสุจริต 

 

ลงชื่อ...................................................... ผู๎เสนอโครงการ 

(นางสุวิมล  ใจข า) 

        ต าแหนํงครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

                                       ลงชื่อ.......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                                 (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 

                                       ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 



๑๔๐ 

 

ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ด้านการศึกษา 

แผนงาน  วิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1-4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1-3 เปูาหมายหลักท่ี 1-8 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3,5 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 1-2,4-5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1-5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1, 9.2 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1-3 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-
3.2, 4.1-4.4, 5.1-5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา 
งบประมาณทั้งสิ้น 15,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน    
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์     
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมี 



๑๔๑ 

 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก  
และ ภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง 
ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกใน
คุณธรรม   ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน  
ความเพียร มีสติ ป๎ญญา   และ ความรอบครอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอก ได้เป็นอย่างดี   รัฐบาล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงกําหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนด ๑o จุดเน้น  
ปี๒๕๕๖ ข้อที่ ๔ “นักเรียนทุกคน มีความสํานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 
(Sufficiency & Public Mind)”  โดยให้มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับชั้น    เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา  ใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เปูาหมายสูงสุด คือ 
ผู้เรียน    มีความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกต์ในดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน 

 ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษา  โดยมีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในโรงเรียน  เนื่องด้วยเข้าใจ และซาบซึ้งในน้ําพระราชหฤทัยของในหลวง  ที่ทรงห่วงใย
ประชาชน  จึงตั้งใจมุ่งมุ่นดําเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  ตามเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประกอบด้วย ๕ ด้าน ๑๗ องค์ประกอบ  ๖๒ ตัวบ่งชี้   
คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพัฒนาพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  และด้านผลลัพธ์/ ภาพความสําเร็จ            
ซึ่งสะท้อนแนวคิดการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งโรงเรียน (Whole School Approach)   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายที่จะขยายผลศูนย์การเรียนรู้ 
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สัมฤทธิผล และขยายวงกว้าง การปลูกฝ๎งและบ่มเพาะผู้เรียน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมาย
หลักสูตรการศึกษาชาติ 
 จากเหตุผล ดังกล่าว  ข้าพเจ้าในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา ร่วมกับคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง         
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  เพ่ือขยายผลการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนและชุมชน ด้านทักษะ
อาชีพการเกษตรพ้ืนฐาน ด้านทักษะการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในลักษณะนําทํา นําพา เกิดผลงาน 
มีรายได้ระหว่างเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น 



๑๔๒ 

 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้   
  ใช้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตลอดเวลา 
 เงื่อนไขคุณธรรม   
  ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความประหยัด  ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตความ
พอประมาณ   
  การเลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างพอดี  เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน สภาพโรงเรียน
และชุมชน 
ความมีเหตุผล    
  การใช้เหตุผลในการเลือกสื่อและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
  นักเรียนเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 
มิติ 
  1.วัตถุ  ใช้สื่อการเรียนการสอนในแต่ละแหล่งอย่างคุ้มค่า 
  2.สังคม  นักเรียนรู้จักแบ่งป๎น มีน้ําใจกับเพ่ือน 
  3.สิ่งแวดล้อม นักเรียนอนุรักษ์/ดูแลรักษา แหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาด  
  4.วัฒนธรรม  นักเรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

    ๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การปฏิบัติจริง 
    ๒. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 
    ๓. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       เพ่ือให้โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ที่มีการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ 
 
๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

        ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

        ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถจัดทําหน่วย
การเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ 

         ๓) ข้าราชการครู ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา และสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้         

  ๔) นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ และมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 

  ๕) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับ
โรงเรียนอ่ืนๆ และหน่วยงานต่างๆ ได้ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         ๑) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง สามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ และมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
   ๒) นักเรียนแกนนําสามารถเป็นวิทยากรจัดค่ายการอบรมพัฒนาชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
   ๓) ข้าราชการครูในโรงเรียนสามารถเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ และฝึกอบรมขยาย
ผล เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
   ๔) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   ๕) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรียนอย่างหลากหลาย มีสภาพพร้อมใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๔๔ 

 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมสําคญั/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ต.ค.  60  ครูธีรรตัน์  เปูากัณหา 

2. ดําเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้ตา่ง ๆ ของศูนย์การเรียนรู ้ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมตามศักยภาพ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมคา่ยบ่มเพาะอุปนิสยัพอเพียง 
- จัดกิจกรรมขยายผลค่ายนักเรยีนแกนนํา 

ต.ค.60 – ส.ค.61 10,000 ผู้บริหาร และคณะคร ู
 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ
นักเรียนในกลุม่โรงเรียน และโรงเรียนท่ีสนใจ 
- จัดกิจกรรมขยายผลให้กับคณะครูในกลุ่มโรงเรยีน 
และผูส้นใจ 
- จัดให้คณะครูศึกษาดูงานศูนย์เรยีนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต.ค.60 – ส.ค.61 5,000 ผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียนแกนนํา 

 
 

3. นิเทศติดตามผล ก.ย. 61  ผู้บริหารโรงเรียน 

4. สรุปและประเมินโครงการ ก.ย. 61  ผู้บริหารโรงเรียน 

 

๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุ่มประชากร  

-  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
  -  คณะครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
  -  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
  -  ผู้บริหาร คณะครู ในกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

  ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    15,๐๐๐   บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุน        
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไม่มี

วัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้แตล่ะศูนย ์

- จัดทําปูายศูนย์เรียนรู้ให้เหมาะสม สวยงาม 
- จัดทําปูายการบรูณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลัก  
๒ เงื่อนไข ๓ ห่วง ๔ มติ ิ

๔,๐๐๐ - - - 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 - จัดทําแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - จัดทําปูายนิเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/ภาพการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว   

ในห้องเรียน 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

จัดกิจกรรมค่าย 
 - บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง 
 - การอบรมขยายผลกับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนโดย
คณะครูและนักเรยีนแกนนํา 

 
๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

จัดศึกษาดูงานศูนยเ์รียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,๐๐๐ 

 
- - - 

รวม 15,๐๐๐    - - - 

 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๖.๑  หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น  เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด  ประมงจังหวัด 
สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้นําชุมชน 
  ๖.3  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนองครักษ์ ๑ 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ (Output)   

๑) ผู้บรหิารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และสามารถเป็นวิทยากรให้
ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้
ความสามารถจดัทําหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ได้ทุก
กลุ่มสาระ 
๓) ข้าราชการครู ร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการพัฒนา และสามารถเป็น
วิทยากรให้ความรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้      
๔) นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้ และมีอุปนสิัยอยู่อย่างพอเพียง 
๕) โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรยีนรู้ สามารถเป็นสถานท่ีศึกษา
ดูงานให้กับโรงเรยีนอื่นๆ และหนว่ยงานต่างๆ ได ้

ตรวจสอบ 

 
ตรวจสอบ 

แบบบันทึก 

 
ตามสภาพจริง 

เชิงคุณภาพ (Outcome)   

๑) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ และมีอุปนสิัยอยู่อย่างพอเพียง 
๒) นักเรียนแกนนําสามารถเป็นวทิยากรจัดค่ายบ่มเพาะอุปนิสัยอยูอ่ย่าง
พอเพียง 
๓) ข้าราชการครูในโรงเรยีนสามารถเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ และ
ฝึกอบรมขยายผล เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
๕) โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรยีนอย่างหลากหลาย มีสภาพ
พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

ประเมิน แบบประเมิน 

   
 

 

 

 



๑๔๗ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ที่มีการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
การเรียนรู้   
  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 

 

         ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 

      ( นางสาวธีรรัตน์   เปูากัณหา ) 
     ครโูรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

            ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางสาวรักชนก  คําวัจนัง ) 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

ชื่อโครงการ  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ…๑, ๒, ๓, ๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ...๑, ๓, ๔, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่..๑.. เปูาหมายหลักท่ี...๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่..๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่....๑, ๒, ๔. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่..๑, ๓, ๔, ๕ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่...๑, ๓....ตัวบํงชี้ที.่............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ...๑, ๒, ๕.. ตัวชี้วัดที่...๑.๑, ๑.๒, ๑.๓,๑.๔ 

๒.๒, ๒.๔, ๔.๔, ๕.๑, ๕.๒. 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่...๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่..๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางดวงพร  บุญเพ่ิม 

งบประมาณทั้งสิ้น …๑๐,๐๐๐..บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู๎สร๎างเสริมทักษะในด๎านตํางๆ นอกเหนือจากกลุํมสาระวิชาตามหลักสูตรภาคบังคับ  

โดยใช๎ชํวงเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.ของทุกวัน 



๑๔๙ 

 

ทางโรงเรียนจึงได๎จัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างเสริมความรู๎  ทักษะ  ประสบการณ์  

คํานิยม ในรูปแบบของการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนด๎วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย  ความถนัด 

และความสนใจของผู๎เรียน เพ่ือมุํงหวังให๎ผู๎เรียนเป็นคนเกํง  คนดีและมีความสุข บนพ้ืนฐานของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 บูรณาการหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู๎ 
              ๑.  รู๎จักใช๎กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให๎ได๎งานที่ถูกต๎อง  เหมาะสม 
              ๒.  ได๎รับความรู๎จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๑.   ความรอบคอบ ๒.  ความประหยัด    ๓.  ความขยัน         ๔.  ความ
รับผิดชอบ  

              ๕.  ความซื่อสัตย์ ๖.  ความสะอาดเรียบร๎อย    ๗.  ความเสียสละ 
ความพอประมาณ 

๑.  คิดวิเคราะห์   สังเคราะห์   คิดสร๎างสรรค์ –จินตนาการ  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  - คิด
ไตรํตรองอยําง  ถูกต๎องเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ๒.  ใช๎วสัดุในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 
 ๓.  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรม 

     กลุํม 
 ๔.  ท างานเสร็จทันเวลา 
 ความมีเหตุผล 

๑. การแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล 
๒. อธิบายขั้นตอนในการท างานได๎ 
๓. ใช๎กระบวนการกลุํมในการแก๎ปัญหา 
๔. ปรับปรุงและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
การมีภูมิคุ๎มกันในตัวเองที่ดี 

              ๑.  น าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
              ๒.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิต 

มิติ  
๑. ด๎านวัตถ ุ

- ใช๎วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 



๑๕๐ 

 

๒.  ด๎านสังคม 
- ใช๎กระบวนการกลุํมในการแก๎ปัญหา 

๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
- การเลือกใช๎วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๔. ด๎านวัฒนธรรม 
- ผู๎เรียนเป็นคนเกํง คนดีและมีความสุข บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

  ๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
  ๒.  เป็นการสํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียน 
  ๓.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสํวนก าหนดเรื่องหรือกิจกรรมที่จะเรียน 
  ๔.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความชํวยเหลือเกื้อกูลกันในการท ากิจกรรม 
  ๕.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนากระบวนการคิดตามแนวกิจกรรมของกลุํม 

 ๖. เพ่ือให๎ผู๎เรียนน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรม
และแก๎ปัญหา 
๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๑. ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนในกิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีสํวนในการก าหนดกิจกรรม 

  ๒.  ผู๎เรียนมีความชํวยเหลือเกื้อกูลกันในการท ากิจกรรม 

  ๓.  ผู๎เรียนได๎พัฒนากระบวนการคิดตามแนวกิจกรรมของกลุํม 

  ๔.  ผู๎เรียนน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรมและ
แก๎ปัญหา 
 

 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

  ๑.  โรงเรียนจัดกิจกรรมแยกเป็น ๒ ระดับ  คือระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  
ดังนี้ 
 



๑๕๑ 

 

 
๒.  จ านวนผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมเป็นนักเรียนประถมศึกษา ๙๙  คน มัธยมศึกษา ๑๕  คน 

 ๓.  จัดกิจกรรมในชํวงเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.ของวันจันทร์ – วันศุกร์ 
๓.๑ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

   ๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  ได๎รับความรู๎ 
   ๒.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
   ๓.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
๑.  ประชุมจัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ ต.ค.๒๕๖๐ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
๒. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

-  

พ.ย.๒๕๖๐ 
– ก.ย.๒๕๖๑ 

ครูทุกคนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

๓. ก ากับนิเทศ มี.ค.๒๕๖๑/ 
ก.ย.๒๕๖๑ 

ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 

๔. สรุปและประเมินผล มี.ค.๒๕๖๑ 
ก.ย.๒๕๖๑ 

ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 

 

๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร   - นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑๑๓ คน   

                             ครู ๑๓ คน  

วัน กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ 
 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

จันทร์ กิจกรรมกลุํมสนใจ Learning by Doing  คนดีศรีวัดพลอย 
อังคาร คําย  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ด๎าน

ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระ 

พุธ กีฬาครอบครัวพลอย  กีฬาและนันทนาการ  
พฤหัสบดี ศูนย์การเรียนรู๎ชาวพลอย  ศูนย์การเรียนรู๎ชาวพลอย 

ศุกร์ คุณธรรมน าชีวิต  คุณธรรมน าชีวิต 



๑๕๒ 

 

๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    - เงินอุดหนุนรายหัว  ๑๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 

ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มี

วัตถุประสงค์ 
ไมํมี

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมกลุ่มสนใจ Learning by 
Doing  

๕,๐๐๐ 
 

- - 

คําย TEM กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ด๎านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ 

๔,๐๐๐  
  

กีฬาครอบครัวพลอย (พิษณุ) ๑,๐๐๐    
คุณธรรมน าชีวิต  -    
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
-การปลูกพืชผักสวนครัว (ไมํเบิกงบ) 
-กิจกรรมปศุสัตว์ (๕๐๐) 
-กิจกรรมเพาะเห็ด (๒๐๐) 
-กิจกรรมแปรรูป “เรื่องกล๎วยๆ 
ไขํๆ” (๕๐๐) 

-  

  

รวม ๑๐,๐๐๐ - - - 
 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   - 

 - ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา -  ชลประทานบ๎านบางสมบูรณ์ 

 -  รพ.สต.บางสมบูรณ์   -  วัดพลอยกระจํางศรี 

 -  สถานีรถไฟโยทะกา   -  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

 -  สถาบันวิจัยนิวเคลียร์   -  เกษตร / ปศุสัตว์อ าเภอองครักษ์ 

 

 

 



๑๕๓ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  ไดร๎ับความรู๎จากการรํวมกิจกรรม 
 ๘.๒. ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ๘.๓.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
   

ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 

          ( นางดวงพร  บุญเพ่ิม ) 

   ต าแหนํง ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                        (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                              ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

       ................/................../................... 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
๑.ผู๎เรียนได๎รับความรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑.ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได๎ตามจุดประสงค์ของ
การเรียนรู๎ 
๒.ผู๎เรียนประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
๓.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
๔.ผู๎เรียนใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ / สังเคราะห์ /
สร๎างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-  การสังเกต 
-  ตรวจผลงาน 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล / กลุํม 
-  แบบประเมินผลงานการ
ท างานตามสภาพจริง 
- แบบสอบถาม 



๑๕๔ 

 

ชื่อโครงการ   จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   งานบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ร.10 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – คุณธรรม 
  3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ร.9 
1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
4.ทําตามลําดับขั้น 
8.ประหยัด เรียบง่าย 
17.การพ่ึงตนเอง 
22.ความเพียร 

2.ระเบิดจากข้างใน 
5.ภูมิสังคม 
1๐.การมีส่วนร่วม 
2๐.ซื่อสัตย์สุจริต 
23.รู้ รัก สามัคคี 

3.แก้ป๎ญหาที่จุดเล็ก 
7.ไม่ติดตํารา 
11.ประโยชน์ส่วนรวม  
21.ทํางานอย่างมีความสุข 
 
 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด.วัตถุประสงค์ที่...1.... เปูาหมายหลักท่ี.......2......... 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ ....4 
สนองกลยุทธ์ของ สพป .นครนายก กลยุทธ์ที่ .....3...  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ที่.....1 .......  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่…….5,6,7....... ตวับ่งชี้........5.8,6.6,7.4……. 
 ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ....................... ตัวบ่งชี้........               ……. 
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล  มาตรฐานที่…..1......ตัวบ่งชี้............ 
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที.่....2,3,4,5……… 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที.่...1,2,3,4........... 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย 
งบประมาณทั้งสิ้น  ๘,๐๐๐   บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
 



๑๕๕ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้จัดทําโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ที่ผ่านมา ทําให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ปูองกันแก้ไขป๎ญหา ทั้งด้านการเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ นักเรียนได้รู้รักตนเอง ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จในระดับหนึ่ง 
 ในป๎จจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัว
อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดป๎ญหาติดตามมาสําหรับนักเรียน ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
การแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุด คือการปูองกันมิให้ป๎ญหาเกิด ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้
ตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถ
ดํารงชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และ
ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล โรงเรียนจึงจัดทําโครงการจัดระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 
 
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ  
  ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และเต็มความสามารถ 
  ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
  ๔.ทํางานเสร็จทันเวลา   
 ความมีเหตุผล 
  ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
  ๒.อธิบายขั้นตอนในการทํางานได้ 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี 
  ๑.นําทักษะการแสวงหาความรู้ และกระบวนการคิดไปใช้ในการเรียนการสอน และ
ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  ๒.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 
 เงื่อนไขความรู้ 
  ๑.รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
  



๑๕๖ 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑.ความรับผิดชอบ 
  ๒.คิดอย่างเป็นระบบ 
  ๓.ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
  ๔.ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 

 ๖.ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
   

            มิติ 
   ๑. ด้านวัตถุ 
    การจัดโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องไม่ใช้จ่ายเกินความ
จําเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบและให้คุ้มค่า 
   ๒.  ด้านสังคม 
    เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส ให้กับบุคคลในหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
                    ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
     การทําโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน  ครัวเรือนและชุมชน  

  

          ๔. ด้านวัฒนธรรม 
    การทําโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปลูกฝ๎งให้นักเรียนกตัญํู
กตเวทีต้องผู้ปกครอง  การเยี่ยมบ้านส่งเสริมให้อนุรักษ์ความเป็นไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
 บูรณาการโรงเรียนสุจริต 
  ด้านทักษะ กระบวนการคิด 
  ด้านคุณลักษณะ มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ 
  
 
 
 



๑๕๗ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
  ๑.เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจําชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา 

 
๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๑.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดี เก่ง เรียนรู้อย่างมีความสุข 
และจบการศึกษาภาคบังคับ” 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
  ๒.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน แก้ไขป๎ญหาทั้งด้านการเรียนรู้ 
และความสามารถพิเศษ 
  ๓.นักเรียนได้รู้รักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคม และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  ๔.นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๓.๒เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  



๑๕๘ 

 

 ๔. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมสําคัญ/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.เสนอโครงการ 
๒.ประชุมชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ 
๓.ดําเนินงานตามโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน 
-สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ
กับบุคลากร 
-ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ประเมินทบทวน 
-ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุป
รายงาน 
 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 
พฤศจิกายน  
๒๕๖๐ 
พ.ย. ๒๕๖๐  -  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

 
 
 
พ.ย. ๒๕๖๐  -  
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๘,๐๐๐ 
       - 
       - 
       

นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย 
ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
 
นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย 
 
นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย 
 

 
๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑ กลุ่มประชากร นักเรียน  จํานวน ๑๓๙ คน 
    คร ู  จํานวน ๑๖ คน 
  ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น ๘,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มี
วัตถุประสงค์ 

ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 A80 
แกรม  
500 แผ่น 

๒,๑๐๐ 
 

  

2. กระดาษชาร์ดสี A4  120 แก
รม 180 แผ่น 

๙๐๐  
  

3.อาหารและเครื่องดื่มประชุม
ผู้ปกครอง 

๕,๐๐๐  
  

รวม ๘,๐๐๐    
 



๑๕๙ 

 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 ๖.๒ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output)   
๑.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

-สัมภาษณ์/สังเกต -แบบสัมภาษณ์/สังเกต 

๒.ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ปูองกันแก้ไขป๎ญหาทั้งด้านการเรียนรู้ และ
ความสามารถพิเศษ 

-สังเกต/ตรวจสอบ -แบบสังเกต/
ตรวจสอบ 

๓.ร้อยละของนักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถ
ปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคม และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

-สังเกต/ตรวจสอบ -แบบสังเกต/
ตรวจสอบ 

๔.ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

-ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ (Outcome)   
๑.นักเรียนมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี -สัมภาษณ์/สังเกต -แบบสัมภาษณ์/สังเกต 
๒.นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข -สัมภาษณ์/สังเกต -แบบสัมภาษณ์/สังเกต 
๓.นักเรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

-สัมภาษณ์/สังเกต -แบบสัมภาษณ์/สังเกต 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
 ๒.นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๓.นักเรียนทุกคนรู้เท่าทันเรื่องของยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด 
 ๔.นักเรียนทุกคนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๕.ผู้ปกครองและทางโรงเรียน สามารถประสานความร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนได้อย่างดี 



๑๖๐ 

 

 ๖.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
(ลงชื่อ).............................................                   (ลงชื่อ)............................................ 
       (นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย)                             (นางสาวรักชนก  คําวัจนัง) 
ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี                        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
  ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

ชื่อโครงการ พัสดุและครุภัณฑ์ 

แผนงาน ด้านการบริหารงบประมาณ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1, 6, 8, 20 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด.  - 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 4, 5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล - 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 2, 3 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1, 2 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

งบประมาณทั้งสิ้น   1,000  บาท    

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  ๒๕60  ถึง  เมษายน ๒๕61 

๑. หลักการและเหตุผล 
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นส่วนสําคัญของโรงเรียนที่จะทําให้การดําเนินงานของแต่ละฝุายในโรงเรียน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการเพ่ือความสะดวกในการเบิกวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๑๖๒ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้งานพัสดุ ครุภัณฑ์ มีระบบการใช้งานทางโรงเรียนจึงได้จัดทําทะเบียนการเบิก -จ่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้ดําเนินไปสู่จุดหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี
สูงสุด 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
๑. รู้และเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๑.   ความรับผิดชอบ  
๒.   คิดอย่างเป็นระบบ     

ความพอประมาณ 
     ๑.การเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างกระตือรือร้นและเต็ม
ความสามารถ 
     ๒.ใช้กระบวนการคิดมา
สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
     ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
     ๔.ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอน 
     ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา   

ความมีเหตุมีผล 
   ๑.การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
   ๒.อธิบายขั้นตอนในการ
ทํางานได้ 
   ๓.ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 
 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี 
   ๑.นําทักษะการแสวงหา
ความรู้และกระบวนการคิด
ไปใช้ในการเรียนการสอน
และใช้ในชีวิตประจําวัน 
   ๒.มีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

วัตถ ุ
   1. บุคลากร
โรงเรียนวัดพลอย
กระจ่างศรีใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 

สังคม 
   ๑. การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
   ๒. ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพ่ือให้
งานเสร็จตามเวลา 

สิ่งแวดล้อม 
   1. เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี 

วัฒนธรรม 
   1. เข้าใจวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
คนไทย 
   ๒. รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แบ่งป๎น ช่วยเหลือกัน
ในสังคมไทย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  ผลผลิต (Outputs)   

๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีระบบและรูปแบบที่
ชัดเจน  



๑๖๓ 

 

 ๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  บุคลากรภายในโรงเรียนได้เบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ประกอบในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีระบบและแบบแผน 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๑.  ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรภายในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์
นาวีอุปถัมภ์) มีพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  ๑. บุคลากรของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)ได้เบิกพัสดุ 
ครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๕. จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 

ต.ค. 60 นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

๖. จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

ต.ค. 60 

 

นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

๗. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการดําเนินงาน 

ต.ค. 60 คณะครู 

๘. สํารวจความต้องการในการ
ใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต.ค. 60 คณะครู 

๙. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์             ต.ค. 60 – เม.ย. ๖1 นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

๑๐. จัดทําทะเบียนรับ  - จ่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต.ค. 60 – เม.ย. ๖1 นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

๑๑. ประชุมชี้แจงบุคลากร
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและ
วิธีการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์  

ต.ค. 60 

 

นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 



๑๖๔ 

 

๑๒. สรุป/รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

ต.ค. 60 

 

นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ 

 

๕. ทรัพยากร 

๕.๑  กลุ่มประชากร  

  ๕.๑.๑  บุคลากรของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

๕.๒ งบประมาณทั้งสิ้น    1,000  บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรม 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มี
วัตถุประสงค์ 

ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

สํารวจความต้องการใช้พัสดุครุภัณฑ์ - - - - 

จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ตามโครงการ                                         1,000 - - - 

จัดทําทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์                                        - - - - 

จัดทํารายงานสรุปโครงการ - - - - 

 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๑. โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 

๑. ร้อยละ ๗๕  ของบุคลากรของโรงเรียน 
มีความพึงพอใจที่ได้รับความสะดวกในการเบิกจ่าย
อย่างมีระบบและรูปแบบที่ชัดเจนอยู่ในระดับดี 

 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 

๑.ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรของโรงเรียน 

มีความพึงพอใจในการเบิกพัสดุครุภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดี 

 

 

การสอบถาม 

 

 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

                           

ลงชื่อ………………………………………………….….ผู้เสนอโครงการ                 

                         ( นายปฐมวงศ์   คําบุศย์ ) 

       ตําแหน่งครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

   

 

    ลงชื่อ……………………………………………..……….ผู้อนุมัติโครงการ 

                ( นางสาวรักชนก    คําวัจนัง ) 

 ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 



๑๖๖ 

 

ชื่อโครงการ  การจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
แผนงาน  งานบริหารงบประมาณ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ1,3-4, 6,8-11,17,19-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ – เปูาหมายหลักท่ี - 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2,5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 2, 3 ตัวชี้วัดที่ 2.4, 3.1 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา 
งบประมาณทั้งสิ้น   20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบัญญัติให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  ในกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศ  ซึ่งสอดคล๎องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มุํงเน๎นยกระดับการศึกษาของชาติให๎ได๎มาตรฐานและจัดการได๎อยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ  โดยได๎บัญญัติให๎มีการกระจายอ านาจบริหารจัดการศึกษา  ทั้งด๎านวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง  การจัดองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการ
สาธารณะยํอมมีอิสระในการบริหารด๎านทรัพยากรบุคลคล และอ านาจหน๎าที่ในกรอบที่กฎหมายให๎
อ านาจไว๎ 



๑๖๗ 

 

 ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่ได๎รับ  อาจจากการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา  จึงท าให๎โรงเรียนจะต๎องด าเนินการบริหารงบประมาณของตนเองอยํางอิสระ  แตํจะต๎อง
อยูํในระเบียบและหลักการที่ถูกต๎อง  เพ่ือให๎การบริหารจัดการงบประมาณ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ  โปรํงใส  และสามารถตรวจสอบได๎  กลุํมงานงบประมาณจึงได๎
จัดท าโครงการ การจัดการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขึ้น 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้         
  การจัดท าเอกสารทางการเงิน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เงื่อนไขคุณธรรม      
  ความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตย์สุจริต   
 ความพอประมาณ    
   การใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
 ความมีเหตุผล       
  วิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนงานสูํการปฏิบัติ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี     
  มีการจัดท าเอกสารตามระเบียบทางราชการ 

มิติ 
  ๑. ด๎านวัตถ ุ   การจัดกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
  ๒. ด๎านสังคม   มีการท างานเป็นทีม  
  ๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม    กิจกรรมที่ปฏิบัติไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม และใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
  ๔. ด๎านวัฒนธรรม   มีวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมมาภิบาล 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
   ๑. เพ่ือจัดท าแผนการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
    ๒. เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการจัดท าเอกสารการเงินอยํางถูกต๎องตามระเบียบ 
  ๓. เพ่ือให๎โรงเรียนปฏิบัติงานด๎านระบบงบประมาณ  ได๎สอดคล๎องกับโยบาย 
  ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๑. แผนการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ  และสอดคล๎องกับนโยบาย 



๑๖๘ 

 

   ๒. การด าเนินการจัดท าเอกสารการเงินถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 
   ๓. บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. จัดท าแผนบริหารงบประมาณ 
   ๒. จัดท าเอกสารทางการเงิน 
   ๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

  

  ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. แผนบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ  และสอดคล๎องกับนโยบาย 
   ๒. การด าเนินการจัดท าเอกสารการเงินถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 
   ๓. วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕61 
๔. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๖. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน 
๗. ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการ 
๘. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

ต.ค.60 
ต.ค.60 
ต.ค.60 

ต.ค.60-ก.ย.๖1
ต.ค.60-ก.ย.๖1 
ต.ค.60-ก.ย.๖1
ต.ค.60-ก.ย.๖1

ก.ย.๖1 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๙,๐๐๐ 

ครูธีรรัตน์ เปูากัณหา
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
ครูธีรรัตน์ เปูากัณหา
ครูธีรรัตน์ เปูากัณหา
เจ๎าหน๎าที่บัญชีฯ
ผู๎บริหาร,ผู๎ตรวจสอบ
ครูธีรรัตน์ เปูากัณหา 

 

๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร ผู๎บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
  ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น   ๒๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 



๑๖๙ 

 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 
ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ไมํมีวัตถุประสงค์ 

คําวัสดุจัดท าแผนปฏิบัติการ ๑,๐๐๐      
คําวัสดุส านักงาน ๑๙,๐๐๐      

รวม ๒๐,๐๐๐      
 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ผู๎บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

เชิงปริมาณ (Output)   
๑. จัดท าแผนบริหารงบประมาณ สังเกต ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ 
๒. จัดท าเอกสารทางการเงิน สังเกต ตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน 
๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน สังเกต ตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อ 
เชิงคุณภาพ (Outcome)   
๑. แผนบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล๎องกับนโยบาย 

สังเกต ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ 

๒. การด าเนินการจัดท าเอกสารการเงินถูกต๎อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

สังเกต ตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน 

๓. วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พอเพียงในการบริหาร
จัดการส านักงาน 

สังเกต ตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การบริหารงบประมาณสามารถชํวยขับเคลื่อนให๎งาน/โครงการ/กิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน 
สามารถด าเนินการไปด๎วยความถูกต๎อง  เรียบร๎อย  รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล         
อันจะสํงผลตํอคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาในทุกๆ ด๎าน 
 



๑๗๐ 

 

           ลงชื่อ .............................................  ผู๎เสนอโครงการ 
( นางสาวธีรรัตน์  เปูากัณหา ) 

ต าแหนํง  ครโูรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

           ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
( นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง ) 

ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

ชื่อโครงการ  การระดมทรัพยากรเพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ  4 

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ข้อ  1,3,5,8,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่  1  เปูาหมายหลักท่ี  2 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  4,6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่  1,3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1,2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   

  ระดับปฐมวัย 

  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มาตรฐานที่  1,2  ตัวบํงชี้ที่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่  1,5  ตัวชี้วัดที่............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  2,3,4,5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  - 

ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวิมล  ใจข า 

งบประมาณทั้งสิ้น  - บาท 



๑๗๒ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑.หลักการและเหตุผล 

โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คุณภาพ

ของคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส าคัญท่ีสุดที่เกิดการพัฒนาไปสูํเปูาหมาย  ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ได๎มีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่) พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือเป็นหลักและแนวทางในการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน โดยเฉพาะการ

จัดการศึกษาในปัจจุบันสถานศึกษาต๎องการมีสํวนรํวมกับชุมชนและองค์กรตํางๆ ท าหน๎าที่การจัด

การศึกษาให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้ง ๙ หมวด โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เน๎นการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง ทั้ง

ด๎านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล โดยเป็นการ

บริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงการศึกษา เพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎าน

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันต๎องให๎เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล๎องกับบริบท

ของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูํ โดยสถานศึกษาแตํละแหํงต๎องก าหนดเปูาหมายของตนเองในการพัฒนา

ผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  คนเกํง และมีความสุข 

ด๎วยเหตุผลนี้โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี เป็นโรงเรียนที่นักเรียนบางสํวนด๎อยโอกาส จาก

ปัญหาครอบครัวมรรายได๎น๎อย  ครอบครัวแตกแยก ซึ่งมีแนวโน๎มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ จาก

สภาพปัญหาเหลํานี้จะสํงผลและเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาให๎ได๎ตามาตรฐานการศึกษา

แหํงชาติและโรงเรียนได๎รับงบประมาณจากต๎นสังกัดไมํเพียงพอ ซึ่งมีความจ าเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริม

สนับสนุนจากทุกภาคสํวนของสังคม โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีจึงได๎จัดท าโครงการระดมทรัพยากร

เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตํอไป 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 

                ๑.  รู๎และเข๎าใจในเรื่องของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 



๑๗๓ 

 

                ๒.  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

เงื่อนไขคุณธรรม 

๑. มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

๓. มีความยุติธรรมในการพิจารณา จัดสรร การใช๎ทรัพยากรที่หามาได๎ 

ความพอประมาณ  

๑. การวางแผนการใช๎จํายงบประมาณและทรัพยากรที่ระดมมาได๎อยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

๒. เพ่ิมรายได๎ ลดรายจําย เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา 

ความมีเหตุผล  

๑. การใช๎ทรัพยากรที่ระดมมาได๎อยํางมีเหตุผล 

ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

                 ๒. ด าเนินการใช๎ทรัพยากรอยํางโปรํงใส  บริสุทธิ์ ตรวจสอบได๎ 

มิติ 

                 ๑. ด๎านวัตถุ    การจัดกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

                 ๒. ด๎านสังคม   มีการท างานเป็นทีม  

       ๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม    กิจกรรมที่ปฏิบัติไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม และใช๎ทรัพยากรอยําง

คุ๎มคํา 

       ๔. ด๎านวัฒนธรรม   มีวฒันธรรมในการท างานที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมมาภิบาล 

๒.วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ ผลผลิต (OUTPUTS)  

  เพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนของสังคมในการให๎ความชํวยเหลือ สํงเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๑๗๔ 

 

 ๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

  นักเรียนมีทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอยํางเพียงพอ มีสื่ออุปกรณ์ส าหรับใช๎ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ และมีอาคารสถานที่ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ สามารถบริหาร

จัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑. นักเรียนที่ด๎อยโอกาส ได๎รับการชํวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาอยํางทั่วถึง จน

สามารถเรียนได๎อยํางมีคุณภาพได๎ตามาตรฐานของชาติ 

  ๒. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 

  ๓. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

  ๔. ผู๎ปกครอง นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑.  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและได๎ตามเกณฑ์ 

๔.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
๓. เสนอโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 

- ขอทุนการศึกษาและอุปกรณ์
การศึกษาจากหนํวยงานในสังคม
และชุมชน 

- ขอทุนการศึกษาจาก
คณะกรรมการกองทุนโรงเรียน
วัดพลอยกระจํางศรี 

ต.ค.๖๐ 
 

พ.ย.๖๐ -ก.ย.๖๑ 
 
 
 

พ.ย.๖๐ -ก.ย.๖๑ 
 

         
 
 
 
 
 
           - 

 

ครูสุวิมล  ใจข า 
 
ผู๎บริหารและคณะครู 

 
 

ผู๎บริหารและคณะครู 
 
 



๑๗๕ 

 

- จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร
อ่ืนๆ 

      ๓.นิเทศติดตามผล 
      ๔.สรุปและประเมินโครงการ 
 

 
พ.ย.๖๐ -ก.ย.๖๑ 

 
 

ก.ย.๖๑ 
ก.ย.๖๑ 

ผู๎บริหารและคณะครู 
 
 
 

ผู๎บริหาร 
ครูสุวิมล 

 
 

๕.งบประมาณที่ใช้    -    

 

๖.หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    

 ๖.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๖.๒ คณะกรรมการกองทุนโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 ๖.๓ ผู๎มีจิตศรัทธาในสังคมและชุมชน 

 ๖.๔ คณะครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

๗.การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
๑. จ านวนนักเรียนที่ได๎รับทุน
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
๒.จ านวนงบประมาณที่ได๎รับ
จากการบริจาคของผู๎มีจิตศรัทธา 
๓. ร๎อยละของผู๎ปกครองและ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
๔. โรงเรียนสามารถบริหารการ

 
การรายงาน 

 
การรายงาน 

 
การประเมิน 

 
 

 
แบบรายงาน 

 
การรายงาน 

 
แบบประเมิน 

 
 



๑๗๖ 

 

จัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ
และได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

การรายงาน แบบรายงาน 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักเรียนที่ด๎อยโอกาส ได๎รับการชํวยเหลือจนสามารถเรียนได๎อยํางมีคุณภาพได๎ตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๒.โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 

 

 

  ลงชื่อ........................................................ ผู๎เสนอโครงการ 

(นางสุวิมล  ใจข า) 

       ต าแหนํงครู  โรงเรียนวดัพลอยกระจํางศรี 

                                 

          ลงชื่อ........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

       (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 

             ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
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ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 
 1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.ทําตามลําดับขั้น 8.ประหยัด เรียบง่าย 
 9.ทําให้ง่าย   10.การมีส่วนร่วม 11.ประโยชน์ส่วนรวม 
 12.บริการรวมที่จุดเดียว  15.ปลูกปุาในใจคน 21.ทํางานอย่างมีความสุข
 22.ความเพียร   23.รู้ รัก สามัคคี 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...3.... เปูาหมายหลักท่ี.......8......... 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่.... 3  
สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่.....2.... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่.....1,3...... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.............ตวับ่งชี้ที่.............. 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่.....3........ตัวบ่งชีท้ี่.....2......... 
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ......1,5.......... ตัวชี้วัดที่.....1.4,5.2........ 
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่......5...... 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่......4...... 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรี  สอนนุช 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามทีโ่รงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎรน์าวีอุปถัมภ์)  จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์

ขึ้น   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือต้องการให้นักเรียนมีความสนใจในด้านการสื่อสาร ด้านการพูด  
การอ่าน  พัฒนาศักยภาพด้านการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  การกล้าแสดงออก  และเป็นใช้ทักษะการ
แก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า การทํางานแบบเป็นระบบ มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆตามกลุ่มสาระการ



๑๗๘ 

 

เรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการนําเสนอข้อมูลต่อบุคคลทั่วไป  เพ่ือแสดงความคิดของตนเองผ่าน
ผลงานการประชาสัมพันธ์  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้งโครงการนี้เป็นโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
๑   .รู้จักใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้อง  เหมาะสม 
๒   .ได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

๑    .ความรอบคอบ   ๒   .ความประหยัด  
๓   .ความขยัน         ๔   .ความรับผิดชอบ  
๕   .ความซื่อสัตย์       ๖   .ความสะอาดเรียบร้อย 
   ๗   .ความเสียสละ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
-  มีการวางแผนในการจัด

กิจกรรมของแต่ละชั้นอย่าง
เหมาะสม   

-  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  และการแสดงอย่าง

คุ้มค่า 

-  มีการแสดงผลงานที่เกิดจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-  ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและ
การแสดง 

-  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและร่วม
ชื่นชมในผลงานของผู้อ่ืน 

-  ผู้เรียนแสวงหาความรู้
จากนิทรรศการและนํามา
ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ใช้อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สาระการเรียนรู้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

เป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ 

ใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและใช้
ภาษาต่างประเทศ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
บูรณาการโรงเรียนสุจริต 

ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 
การคิด ซื่อสัตย์สุจริต   

อยู่อย่างพอเพียง   
ซื่อสัตย์สุจริต   
มีวินัย   
จิตสาธารณะ 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนระด ับปฐมว ัย  ประถมศ ึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์    
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนระด ับปฐมว ัย  ประถมศ ึกษาตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ถูกต้อง และตรงกับงาน 
 ๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 ๑. นักเรียนจะได้รู้ถึงการหาข้อมูล เพ่ือนํามาพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๒. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดตี่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๓. นักเรียนเข้าใจและใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง และตรงกับงาน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
 ๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐  เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนรู้และเข้าใจ  ถึงความเป็นมาและความสําคัญของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีและสารสนเทศสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
๔.  กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 

๕. 
 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมตามโครงการ 
ดีเจเสียงใส 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
นิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผล  
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตุลาคม ๒๕60 
พฤศจิยายน ๒๕60 
พฤศจิยายน ๒๕๕๘ 
๑ ต.ค. 60 – ๓๐ ก.ย. ๖1 
 
 
กันยายน ๒๕61 

 
 
 
 

2,๐๐๐ บาท 
 
 
 

นายจักรี  สอนนุช 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายจักรี  สอนนุช 
 
 
นายจักรี  สอนนุช 

 
  



๑๘๐ 

 

๕.  ทรัพยากร 
๕.๑ บุคลากร 
๕.๑.๑  คร ู
๕.๑.๒ นักเรียน 
๕.๒ งบประมาณ 
๕.๒.๑ งบประมาณที่ใช้     2,000  บาท 
๕.๒.๒ เงินงบประมาณ งบอุดหนุนรายหัวประถม  2,000  บาท 
   และอุดหนุนรายหัวมัธยม  -  บาท 
   งบอุดหนุนรายหัวอนุบาล  -  บาท 

รวม 2,000  บาท 
๖.  รายละเอียดการใช้วัสดุ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยละ งบประมาณ 
๑. สายสัญญาณลําโพง 40 เมตร 20 800 
2. กระดานไม้อัด 4 แผ่น 300 1,200 

รวม 100 เมตร 20 2,000 
 

๗. ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ เข้าใจในต่อ
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง พอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม 

-  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
-  ตอบคําถามเก่ียวกับข้อมูลจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ 
 
-  สํารวจความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
 
-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบสํารวจความพึงพอใจ 

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

(นายจักรี  สอนนุช)     (นางสาวรักชนก  คําวัจนัง) 
ตําแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี         ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
             ผู้เสนอโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 



๑๘๑ 

 

ชื่อโครงการ  นิเทศภายในโรงเรียน 

แผนงาน  บริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ…๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ.๑, ๔, ๗, ๘,๑๐, ๑๑,๑๗ 
๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ ,๒๒, ๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...๑,  เปูาหมายหลักท่ี....๓... 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  .๒. 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่...๔.. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่..๑, ๓, ๔, ๕ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่...๑, ๒, ๓, ๔...ตัวบํงชี้ที่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ...๑, ๒, ๔.. ตัวชี้วัดที่..๒.๑, ๒.๒, ๒.๓,๒.๔ 

๔.๑, ๔.๒, ๔.๓,๔.๔.. 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่...๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่..๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงพร  บุญเพิ่ม 

งบประมาณทั้งสิ้น …-   บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์   ไมํวําจะเป็นวิธีการสอน  

หลักสูตร เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร  ซึ่งสิ่งเหลํานี้ยํอมมีผลกระทบตํอการเรียนการสอนของ



๑๘๒ 

 

สถานศึกษา  ภารกิจส าคัญของการบริหารงานในโรงเรียน  คือการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตาม

จุดมุํงหมายของหลักสูตร  การจัดการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร

ดังกลําวอยํางมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  นั้น  จะต๎องอาศัยกระบวนการ ๓ อยําง คือ กระบวนการบริหาร  

กระบวนการนิเทศ  และกระบวนการเรียนการสอน  ทั้งสามอยํางนี้เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน  การ

พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความรู๎และคุณธรรม จริยธรรม  ในการ

ด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข หรือกลําวอีกในหนึ่ง คือ จัดการศึกษาให๎

นักเรียนเป็นคนดี  คนเกํงและมีความสุขได๎นั้น  กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มี

ความส าคัญตํอการ จัดการศึกษา ของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมีความส าคัญตํอการพัฒนา

โรงเรียน ๒ ประการ คือ สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให๎ความชํวยเหลือแกํ

ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ปัจจุบัน

โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีได๎ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   

แตํยังมีจุดที่ควรพัฒนาตามข๎อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ในการพัฒนาผู๎เรียนด๎าน การคิด

วิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยํางเป็นระบบ มีความคิดแบบองค์รวม  ความคิด

สร๎างสรรค์   ด๎านผลการทดสอบระดับชาติ  O-Net, NT, LAS  การสร๎างนิสัยรักการอําน  การเขียน  

การฟัง   ด๎านความสามารถของผู๎สอนในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  การท าการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน    ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ให๎มีคุณภาพมากข้ึน  โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้น 

 บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เงื่อนไขความรู้        การบริหาร   การนิเทศ   การเรียนการสอน 

  เงื่อนไขคุณธรรม     ความรับผิดชอบ   กัลยาณมิตร    

  ความพอประมาณ   การพัฒนาตนเองให๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  ความมีเหตุผล      ครูต๎องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด๎าน  



๑๘๓ 

 

  การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี    การนิเทศอยํางตํอเนื่องชํวยให๎การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จ 

มิติ 

                 ๑. ด๎านวัตถุ    การจัดกิจกรรมให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

                 ๒. ด๎านสังคม   เกิดการเรียนรู๎  มีการท างานเป็นทีม 

       ๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม    การท ากิจกรรมไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 

       ๔. ด๎านวัฒนธรรม   มีวฒันธรรมในการท างานที่ยึดหลักกัลยาณมิตร 

  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

  ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  น าไปใช๎ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได๎ 

  ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

  ๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินโครงการ 

 ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๑. บุคลากรมีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ  น าไปใช๎ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

  ๓. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 

  ๑. ให๎มีการประชุมกํอนเปิดและปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

  ๒. ให๎ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอยํางน๎อยคนละ ๑ เรื่อง/เดือน 

  ๓. การประชุมทางวิชาการอยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดปี 

  ๔. สังเกตการสอนทุกชั้น  อยํางน๎อยเดือนละ ๑  ครั้ง/เดือน/คน 

  ๕. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียน อยํางน๎อยเดือนละ ๑  ครั้ง/เดือน/คน 



๑๘๔ 

 

  ๖. พัฒนาครูด๎านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

  ๗. พัฒนาครูด๎านการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

  ๑. ครูมีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ และน าไปใช๎ปรับปรุง  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ร๎อยละ ๗๕  ขึ้นไป 

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษาร๎อยละ ๗๕ ขึ้นไป  และ

ผลประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และ (O-Net) ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคําเฉลี่ยสูงกวํา สพป.นครนายก 

  ๓. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
๑. ประชุมผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องเพื่อช้ีแจงความส าคญัและ
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกัน 
๒. แตํงตั้งกรรมการนเิทศภายในโรงเรียน 
๓. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต๎องการ  จัดท า
โครงการและก าหนดกิจกรรมการนิเทศ  และก าหนด
แผนการนิเทศ 
๔. เตรียมและสร๎างเครื่องมือการนิเทศ ได๎แกํ  แบบบันทึก
ตํางๆ และปฏิทินการปฏิบัติงานนเิทศภายใน 
๕. ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินปฏบิัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
- การประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
- การให๎เอกสารทางวิชาการ 
- การประชมุทางวิชาการ 
- การสังเกตการณส์อน 
- การเยี่ยมนเิทศช้ันเรียน 
 

พ.ย. ๒๕๖๐ 
 
 
พ.ย. ๒๕๖๐ 
พ.ย. ๒๕๖๐ 
 
 
 
พ.ย. ๒๕๖๐ 
 
ตลอดป ี
กํอนปิดภาคเรียน 
๑ ครั้ง/เดือน/คน 
เดือนละ ๑ครั้งทุก
คน 
๑ ครั้ง/เดือน/คน 
๑ ครั้ง/เดือน/คน 
มิ.ย. ๒๕๖๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎บริหาร 
 
 
ผู๎บริหาร 
คณะกรรมการ 
 
 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๕ 

 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 
- ประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
๖. ประเมินโครงการนิเทศภายในครั้งที่ ๑ 
๗. ประเมินโครงการนิเทศภายในครั้งที่ ๒ 
๘. สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
๙. รายงานและเผยแพรํผลงาน 

 
มิ.ย. ๒๕๖๑ 
 
ก.ค. ๒๕๖๑ 
กํอนปิดภาค
เรียน 
มี.ค. ๒๕๖๑ 
ก.ย. ๒๕๖๑ 
ก.ย. ๒๕๖๑ 
 
ก.ย. ๒๕๖๐ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
คณะครู 

 

๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร ผู๎บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 ๕.๒ งบประมาณ  -  บาท   

 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ผู๎บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 

 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช๎ 

เชิงปริมาณ (Output)   
๑. การประชุมกํอนเปิดและปิดภาคเรียนทุกภาค
เรียน 

ประชุม บันทึกการประชุม 

๒. ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอยํางน๎อยคนละ ๑ 
เรื่อง/เดือน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๓. ประชุมทางวิชาการอยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ตลอดปี 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๔. สังเกตการสอนทุกชั้น  อยํางน๎อยเดือนละ ๑  
ครั้ง/เดือน/คน 

สังเกต แบบสังเกตการสอน 

๕. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียน อยํางน๎อยเดือน
ละ ๑  ครั้ง/เดือน/คน 

สังเกต แบบบันทึกการนิเทศ 

๖. พัฒนาครูด๎านการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

อบรม แบบประเมินความรู๎ 

๗. พัฒนาครูด๎านการวิจัยในชั้นเรียน อบรม แบบประเมินความรู๎ 
เชิงคุณภาพ (Outcome)   
๑.ร๎อยละของครูที่มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช๎ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน  

สังเกตการ
จัดการเรียนรู๎ 

-แบบบันทึกการเยี่ยม 
  ชั้นเรียน 
-แบบสังเกตการสอน 
-แบบบันทึกการนิเทศ 

๒. คําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการ
เรียนรู๎/ทุกชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

-แบบทดสอบ 
-แฟูมพัฒนางาของ
นักเรียน 
-รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

๓. ร๎อยละความพึงพอใจของบุคลากร นักเรียน  
ผู๎ปกครอง  ที่มีตํอการด าเนินโครงการนิเทศภายใน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 



๑๘๗ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 ๘.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 

                           ลงชื่อ .............................................ผูเ๎สนอโครงการ 

                                                    ( นางดวงพร  บุญเพ่ิม ) 

               ต าแหนํง  ครูโรงเรยีนวัดพลอยกระจํางศรี 

                                                                 

                             ลงชือ่ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                                   (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                                          ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน  งานบริหารบุคคล 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ1-4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1,5,6,10,21-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่....... เปูาหมายหลักท่ี................ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ - 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1-2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4-6.5 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที ่2.1-2.4 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที ่5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที ่4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักชนก  คําวังนัง 
งบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี ไดจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๙  
ที่ผานมา ท าใหโรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี เปนหนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษา มีบุคลากรแยกเปน ขาราชการครู จํานวน ๑3 คน พนักงานราชการ ๑ คน 
อัตราจ้าง  ๑ คน ที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน บุคลากรเหลานี้เปนหัวใจและกลไกสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) และเพ่ือ สนองเจตนารมณ พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒       โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ซึ่งตอง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม ใหเปนเชิง
นวัตกรรม สรางสรรค และองครวมเชิงบูรณาการ รวมทั้งการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีวิสัยทัศน  
กลาคิด กลาทํา และรูจักแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนผลักดันใหเกิด การเปลี่ยนแปลงใหม ๆ  
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพใน การปฏิบัติงานให



๑๘๙ 

 

เกิดผลส าเร็จตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การไดเห็น ไดรับความรูใหมๆ ท าใหบุคลากร เกิดความคิด 
สรางสรรค เกิดการเรียนรูที่จะน าสิ่งใหมๆ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูใหดีขึ้น 
กวาเดิม  

ดวยเหตุนี้ จึงจ าเปนที่ตองด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นโครงการตอเนื่องเพ่ือพัฒนา 
บุคลากร ใหสอดรับกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้         
  การพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสมตามสายงานปฏิบัติ    
เงื่อนไขคุณธรรม      
  ความรับผิดชอบ   กัลยาณมิตร    
ความพอประมาณ    
  ศักยภาพ และระยะเวลามีความเหมาะสมกับการพัฒนา 
ความมีเหตุผล       
  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี     
  มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 
มิติ 
  1.ด้านวัตถุ 
   ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.ด้านสังคม       
สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอน  ผู้บริหาร  และบุคคลภายนอก 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม  
   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.ด้านวัฒนธรรม 
  มีวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  

๒.  วัตถุประสงค 
๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 
  ๑. เพ่ือให๎ครูน าความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเข๎ารํวมประชุมสัมมนาจากหนํวยงาน

ตํางๆ มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒. เพ่ือใหครูได๎มีการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ นอกสถานศึกษา 

 ๒.๒ ผลลัพธ (OUTCOME) 



๑๙๐ 

 

  โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนกับ
นักเรียนและประชาชน สงผลตอคุณภาพนักเรียนและประเทศชาติ 
 
 
๓.  เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. ครูรอยละ ๗๕ ได๎น าความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเข๎ารํวมประชุมสัมมนาจาก

หนํวยงานตํางๆ มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   ๒. ครูรอยละ ๗๕ ได๎มีการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ นอก
สถานศึกษา 
   ๓. ครูร๎อยละ ๗๕ ได๎มีการน าความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนา  ไปจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล๎องกับสภาพ 
การเรียนรู๎ที่จัดให๎ผู๎เรียนและอิงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัดในหลักสูตร  และพัฒนาการของผู๎เรียน
และเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 

 
 
 
 

๔ 
๕ 

. 

เสนอโครงการ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
ดําเนินการตามโครงการ 
  ๓.๑ สงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา 
ตามท่ีหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ 
จัด ประชุมสัมมนาตามความตองการ 
  ๓.๒ การศึกษาดูงาน 
การนิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการ  
ประเมินและรายงานผลการดําเนินโครงการ 

ตุลาคม ๒๕60 
พฤศจิกายน ๒๕60 
พ.ย. 60 – ก.ย. ๖1 

 
 
 

ม.ค.๖1  - มี.ค.61 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
กันยายน ๒๕๖๐ 

 

ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียน 

 
 
 

ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียน 

 

 



๑๙๑ 

 

 
๕.งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีใช    ๑๐,๐๐๐ บาท  
  เงินงบประมาณ    ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
๖.หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑  คณะครู  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ๎าง  โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

๖.๒ หนํวยงานที่เข๎าศึกษาดูงาน 
๖.๓ หนํวยงานที่จัดประชุมสัมมนา 

๗.  การประเมินผล 

 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช 
๑. 

 
๒. 

 

ร๎อยละ ของจ านวนบุคลากรที่เข๎ารํวมประชุม
อบรมสัมมนาในปีงบประมาณ 
ร๎อยละของบุคลากรที่ไปศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา 

 -สรุปผลการเข๎ารํวม
ประชุม  อบรม สัมมนา 
 -สรุปผลการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

 -แบบสรุปการเข๎ารํวม
ประชุม อบรม สัมมนา 
 -แบบสรุปผลการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมตามสาขาวิชาที่สอนหรือตามความถนัด 

8.๒  ครูทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานศึกษา 
 

     
 

    ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

           ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 



๑๙๒ 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1-4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-2,5-6,11-12,21,23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1-3 เปูาหมายหลักท่ี 8 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 4-5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2,3 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 6-11 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1-6.6,7.1-7.5, 8.1-8.6,9.1-9.2,10.1-
10.2,11.1-11.2 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.4 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1-3.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 4-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 3-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักชนก  คําวัจนัง 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕  
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา 
โดยองค์กรภายนอกทุก ๕ ปี  เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่าง
แท้จริง  ชุมชนมีโอกาสร่วมคิด  ร่วมทํา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลสําเร็จได้นั้น  ต้องอาศัยป๎จจัยหลาย
ด้าน  ป๎จจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะประสานความร่วมมือ เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา
ผลสําเร็จตามเปูาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
สถานศึกษา  การให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้
โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  การจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ  
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนก็จะประสบผลสําเร็จและ



๑๙๓ 

 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามรถในการดํารงชีพและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ด้วยเหตุนี้
โรงเรียนจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขึ้น 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ 
  ๑. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
  ๒. การสร้างเทคนิคและกลยุทธ์ในการทํางาน 
เงื่อนไขคุณธรรม 

๑.  ความรับผิดชอบ   
๒.  คิดอย่างเป็นระบบ   
๓.  ซื่อสัตย์สุจริต  
๔.  จิตสาธารณะ                  

  ๕.  ประหยัด    
  ๖.  ความสามัคคี  
ความพอประมาณ 

๑.  การจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงเปูาหมาย 
 ๒.  ใช้ทรัพยากรเหมาะสมกับเนื้องาน 
ความมีเหตุผล 

๑. คิดวิเคราะห์เนื้องานด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
๒. ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
           ๑.  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๒.  มีระบบการทํางานที่ดี  พร้อมจะพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มิติ 
  1.ด้านวัตถุ  
   ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
  2.ด้านสังคม  
   สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหาร 
  3.ด้านสิ่งแวดล้อม  
   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  4.ด้านวัฒนธรรม   
    มีวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกัน  
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท   
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.๒  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๓  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 

๒.๔  เพ่ือให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๒.๕  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๒.๖  เพ่ือให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
 ๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงประมาณ 
 ๑.  โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๒.  โรงเรียนจัดปูายนิเทศและเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนเป็นประจํา 
 ๓.  โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๔.  โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 ๕.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕  มีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

 ๑.  บุคลากรในโรงเรียน / ชุมชน / ผู้ปกครองนักเรียน / คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและบุคคลภายนอกมีสัมพันธ์อันดีต่อกันและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน 
๔.ดําเนินงานบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ๔.๑ กําหนดขอบเขตแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหาร 
   ๔.๒ มอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตามบทบาท
และหน้าที่ 
   ๔.๓ ปรับทิศทางการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และจุดเน้นตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./สพป./
สถานศึกษา 

ต.ค.๒๕60 
พ.ย.๒๕60 
พ.ย.๒๕60 
พ.ย.๒๕60          
-กย.๒๕๖1 

 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหาร/คณะครู 

 
 
 

 

 



๑๙๕ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   ๔.๔ กําหนดกลยุทธ์และการดําเนินการเพ่ือการบรรลุ
ความสําเร็จตามทิศทางที่กําหนด 
   ๔.๕ กําหนดเปูาหมายความสําเร็จในรอบปีที่ดําเนินการโดยใช้
ฐานข้อมูลของผลการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเป็นฐาน 
   ๔.๖ จัดทําระบบคิดต้นทุน ผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุน
ของหน่วยงาน 
   ๔.๗ จัดประชุมชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๔.๘ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ เดือน/ ครั้ง 
   ๔.๙ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ   ๑ ครั้ง 
   ๔.๑๐ จัดทําเว็บไซด์โรงเรียน 
   ๔.๑๑ จัดปูายนิเทศนําเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   ๔.๑๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ    ๑ ครั้ง 
   ๔.๑๓ นําผลการประเมินมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ     และการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
   ๔.๑๔ วัด/ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมปีละ  ๑ ครั้ง 
   ๔.๑๕ สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทํารายงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรายงานต่อสาธารณชน 
   ๔.๑๖ ประเมินการดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

พ.ย.๒๕60          
-กย.๒๕๖1 

 
 
 

ผู้บริหาร/คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๕. ทรัพยากร 
  ๕.๑  บุคลากร   
    -  คณะครู /  นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 
  ๕.๒  งบประมาณ               -   บาท 
 
๖.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 
๗. การวัด / ประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 

๑. 
 

๒.  
 

๓. 
 

เชิงปริมาณ(Output) 
โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 
บุคลากร / ผู้ปกครอง/ชุมชน/ กรรมการ
สถานศึกษาให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน 

 
สอบถาม 
 
สอบถาม 
 
สอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 



๑๙๖ 

 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 การจัดการศึกษา   

๔. นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการ
สถานศึกษาได้รับความรู้ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง 

สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบ
สัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

 
๕. 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ร้อยละ ๗๕ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการดําเนินโครงการ 

 
ประเมินความ
พึงพอใจ 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.๑  ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8.๒  ร้อยละ ๗๕ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
 
 
 

 ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 
                                   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 
                                   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 

ชื่อโครงการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1,4,10 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 7-8 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ - 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 4,5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ – ตัวบ่งชี้ที่ - 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 2,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 4.1 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 2,3  ตัวชี้วัดที่ 2.4, 3.1 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักชนก  คําวัจนัง 
งบประมาณทั้งสิ้น - บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านการบริหารงานบุคคล จัดการ
วางแผนดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการเลื่ อนขั้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของปีการศึกษา  เพ่ือให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
ทําให้บุคลากรทราบจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรับปรุง  และยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลกร 

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญ  และมี
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีจึงกําหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขึ้นภายในโรงเรียน 

 

 



๑๙๘ 

 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้         
  การบริหาร   หลักการประเมิน   การเรียนการสอน 
เงื่อนไขคุณธรรม      
  ความรับผิดชอบ   กัลยาณมิตร    
ความพอประมาณ    
  การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ความมีเหตุผล       
  การได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี     
  การประเมินอย่างต่อเนื่องช่วยให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ 
มิติ 
  1.ด้านวัตถุ 
   ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

2.ด้านสังคม       
สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหาร 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม  
   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.ด้านวัฒนธรรม 
มีวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกัน   

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
  ๑. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
  ๒. เพ่ือการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น 
  ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 
 ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๑. ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการประเมิน 
  ๒. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีทุกคน 
 ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที
กําหนด 
๔. วิธีการด าเนินการ 

 
๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑ กลุ่มประชากร ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น     -  บาท  
 
๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสําคัญ/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมิน 
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแบบประเมินและ
กําหนดเกณฑ์ในการประเมิน 
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๕. ดําเนินการประเมิน 
    - ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น 
    - ประเมินครูผู้ช่วย 
    - ประเมินบุคลากรอ่ืนๆ 
๖. รวบรวมและสรุป 
๗. ประกาศผลการประเมินให้บุคลากรทราบ 
๘. ประเมินผลโครงการ 

พ.ย. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
 
พ.ย. ๒๕60 
เม.ย. และ ก.ย. ๖1
๓ เดือน/ครั้งใน๒ปี
ก.ย. ๒๕๖1 
หลังการประเมิน
หลังการประเมิน
ก.ย. ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
- 
 

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 
 
 
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 
ผู้บริหารโรงเรียน 



๒๐๐ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐  
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
สังเกต  สัมภาษณ์ 

ตรวจเอกสาร 

 
แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง
ศรีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 
สังเกต  สัมภาษณ์ 

ตรวจเอกสาร 

 
แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.๑ ครูและบุคลากรในโรงเรียนนําผลการประเมินไปพัฒนางานต่อไป 
 8.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร 
 
  
 

            ลงชื่อ .........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 

            ลงชื่อ ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 
                              ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 

 

 



๒๐๑ 

 

ชื่อโครงการ  บริหารจัดการองค์กร 
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1-4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-2,4,7-11,17-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1-3 เปูาหมายหลักท่ี 1,3,6,8 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ -  

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 1-5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1-5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 5-11 ตัวบ่งชี้ที่ที ่5.1-5.10,6.1-6.6,7.1-7.5, 8.1-8.6,9.1-
9.2,10.1-10.2,11.1-11.2 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1-4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.2,2.1-2.4,3.1-3.3,4.1 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1-5  ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4,2.1-2.4,3.1-
3.2,4.1-4.4,5.1-5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักชนก คําวัจนัง 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โลกป๎จจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คุณภาพของคนเป็น
ป๎จจัยสําคัญท่ีสุดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เปูาหมาย  ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนที่มีประสิทธิภาพที่สุด  ได้มีการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๕๐  และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  เพ่ือเป็นหลักและแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาในป๎จจุบันสถานศึกษามีความต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
ทําหน้าที่การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอํานาจ  ทั้งด้ านการบริหารงานวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล  โดยเป็นการบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน 



๒๐๒ 

 

(School  Based Management)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอํานาจให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารงาน
วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคล มีความจําเป็นต้องจัดระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียน  เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โรงเรียนจึงมีความ
จําเป็นที่จะทําโครงการบริหารจัดการองค์กรขึ้น 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ 

๑. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
๒. การสร้างเทคนิคและกลยุทธ์ในการทํางาน 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๑. ความรับผิดชอบ   
๒. คิดอย่างเป็นระบบ   
๓. ซื่อสัตย์สุจริต  
๔. จิตสาธารณะ                   
๕. ประหยัด    
๖. ความสามัคคี 

ความพอประมาณ 
๑. การจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงเปูาหมาย 

 ๒. ใช้ทรัพยากรเหมาะสมกับเนื้องาน 
ความมีเหตุผล 

๑. คิดวิเคราะห์เนื้องานด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
๒. ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
          ๑. การมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 ๒. มีระบบการทํางานที่ดี  พร้อมจะพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มิติ 

1.ด้านวัตถุ 
   ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

2.ด้านสังคม       
สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหาร 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม  
   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.ด้านวัฒนธรรม 
มีวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกัน 

   



๒๐๓ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ในงานวิชาการ งบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงาน
บริหารบุคคล 
  ๒.๒ เพ่ือจัดทําโครงสร้างภายในให้เป็นระบบ 
  ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารภายในองค์กร 
  ๒.๔ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงประมาณ 
   ๑.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  ในงานวิชาการ  งบประมาณ  งานบริหารทั่วไปและ
งานบริหารงานบุคคลอย่างครบถ้วน 

 ๒.  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมป๎จจุบัน 

 ๓.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจระดับมากไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

   ๑.  โรงเรียนสามารถนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะทํางาน 
๓. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๔. จัดทําแผนภูมิการจัดทําองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๕. จัดการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ งานบริหาร
ทั่วไป  และงานบริหารบุคลากรด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
๖. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุม
ข้อมูลตามงานบริหาร ๔ งานและทําปูายข้อมูล สถิติต่างๆ
๗. จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕61 
๘. ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
๙. ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตาม 

ต.ค.๒๕60 
พ.ย.๒๕60 
พ.ย.๒๕60 
พ.ย.๒๕60 

พ.ย.๒๕60 - ก.ย.
๒๕๖1 

พ.ย.๒๕60 
 

ต.ค.๒560-  
ก.ย.๒๕๖1  

 
 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝุาย 
 
 

คณะครู 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครู 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 



๒๐๔ 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑๐. จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๑. สรุปรายงานผลงานการดําเนินงาน 

มี.ค.๒๕61 
ก.ย.๒๕61 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
๕. ทรัพยากร 
 ๕.๑  บุคลากร   
   -  คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการสถานศึกษา 
 ๕.๒  งบประมาณ  
   เงินอุดหนุน   2,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนรายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค ์ ไม่มี

วัตถุประสงค์ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 2,๐๐๐   - - - 

รวม 2,๐๐๐      
 
๖.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   - 
 
๗. การวัด / ประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

เชิงปริมาณ (Output) 
โรงเรียนดําเนินการจัดโครงสร้างระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
โรงเรียนสามารถนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
สอบถามการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การรายงาน 

สัมภาษณ์/ตรวจสอบ 

 
แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบ 
แบบรายงาน 

แบบสัมภาษณ์ 

 
๕. 
 

๖. 

เชิงคุณภาพ  (Outcome) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการ 
มีรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 
สัมภาษณ์ / 
ตรวจสอบ 

รายงานโครงการ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบรายงานโครงการ 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์กร ๔ ฝุายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการดําเนินการตามโครงการ 
 



๒๐๕ 

 

 
 

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวรักชนก   คําวจันัง) 
                              ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 
                             ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 

 

ชื่อโครงการ  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ - 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ ๑,๔,๖,๗,๑๐,๑๑.๒๑,๒๒, 

      ๒๓ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ ๑  เปูาหมายหลักท่ี ๓ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  1,๖ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่   ๑,๒,๓,๔,๕ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่  ๘ ตัวบํงชี้ที่  ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

   ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ๔ ตัวบํงชี้ที่  - 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่  ๓  ตัวชี้วัดที่  ๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  ๑,๒,๓ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  ๑,๒ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ 

งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐   บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีได๎จัดท าโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาในในปีที่ผํานมาท าให๎โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามล าดับ  
และโรงเรียนได๎รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับปฐมวัยรอบที่  ๔  และเพ่ือให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด



๒๐๗ 

 

ที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎระทรวงวําด๎วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียน 
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งเป็นภาระหน๎าที่หลักที่โรงเรียนต๎องด าเนินการ  การนิเทศ  
ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินตามหลักประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกตํอไป  โรงเรียนจึง
จัดท าโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
ผู๎เรียนมีความรู๎ตรงตามหลักสูตร ๑.  ความรับผิดชอบ ๒.  คิดอยํางเป็นระบบ

๓.  ใฝุรู๎ใฝุเรียน           ๔.  จิตสาธารณะ    
 ๕.  รักชาติ/ศาสน์/กษัตริย์  ๖.  ประหยัด 
๗.  มีวินัย            ๘.  ซื่อสัตย์สุจริต
   

 

การจัดการกระบวนการ 

 

ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
๑.  การจัดระบบงานอยํางมี
ประสิทธิภาพตรงเปูาหมาย 
๒.  ใช๎ทรัพยากรเหมาะสมกับ
เนื้องาน 
 

๑. คิดวิเคราะห์เนื้องานด๎านตําง 
ๆ อยํางถูกต๎องตรงประเด็น 
๒. ปรับปรุงและพัฒนางาน
อยํางตํอเนื่อง 

๑.  ผู๎เรียนมีคุณภาพทั้งด๎าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. มีระบบการท างานที่ดี  
พร๎อมจะพัฒนางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย  

สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- ใช๎สิ่งของวัตถุอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา 
 

สร๎างความสัมพันธ์ 
ระหวํางผู๎เรียนผู๎สอน
และผู๎บริหาร 

ตระหนักถึงคุณคํา
สิ่งแวดล๎อม 
 

-เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ให๎มีความเอ้ืออาทร 
การอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 



๒๐๘ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให๎โรงเรียน  ครู  นักเรียนได๎พัฒนาตนเองให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒  โรงเรียนมีคุณภาพได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ  โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานให๎อยูํในระดับดีขึ้นไป 
และครู  นักเรียน  ชุมชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการในระดับมาไมํต่ ากวําร๎อยละ  
๗๕ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและผํานเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่  ๔ 
 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. 
๖. 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู เพ่ือชี้แจงโครงการ 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการตามแผนโครงการ / กิจกรรม 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึก 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
     การศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดทํารายงานประจําปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
     ภายใน 
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นิเทศการดําเนินงานโครงการ 
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ต.ค. ๒๕๖๐ 
ต.ค. ๒๕๖๐ 
พ.ย.๒๕๖๐ 

พ.ย.๖๐ –ก.ย.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑ 
ก.ย. ๖๑ 
 

ครวูรรษชล  วรวัฒน์ 
ผู๎บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู๎บริหารโรงเรียน 
ครวูรรษชล  วรวัฒน์ 

 



๒๐๙ 

 

๕.ทรัพยากร 
 ๕.๑  บุคลากร  -  บุคลากรของโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีทุกคน 
    -  นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรีทุกคน 
    -  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ปกครองนักเรียน 
 ๕.๒  งบประมาณ -  เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา ๑,๐๐๐  บาท 
 

กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนรายหัว 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 

มีวัตถุประสงค ์ ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

ค่าวัสด/ุอุปกรณ ์ ๑,๐๐๐ - - - 

รวม ๑,๐๐๐    

   
 
๖.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
  ๗.  การวัด / ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

เชิงปริมาณ (Output) 
๑.ร้อยละของผู้บริหาร  ครูและนักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความ    
พึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําปี 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําปี 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป  และได้รับรอง
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
แบบประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 ๒.  ครู  นักเรียน  ชุมชน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการในระดับมากไมํต่ า
กวําร๎อยละ  ๗๕ 
 ๓.โรงเรียนมีคุณภาพได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่ 



๒๑๐ 

 

    ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาววรรษชล  วรวัฒน์) 
                                ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
 
 

   ลงชื่อ ...............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                        (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 
                              ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 

 

ชื่อโครงการ  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ 1-6,8-13,17-23 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ 1 เปูาหมายหลักท่ี 6,8 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ 2,5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1,3,5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4 
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.4,2.4,3.1,4.4,5.1-
5.2 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ 1-5 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1-4 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรักชนก  คําวัจนัง 
งบประมาณทั้งสิ้น - บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มาตั้งแต่อดีต จนถึงป๎จจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธํารงรักษาให้
คงอยู่ต่อไปในอนาคต  จึงเป็นหน้าที่สําคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและ
เทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ  ประชาชนชาวไทยที่
นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ  เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย  
โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย  นอกจากนั้นในวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง  แสดงผลงานทางนิทรรศการ  
และอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 



๒๑๒ 

 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ 
  รู้และเข้าใจความสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์พระราชกรณียกิจ 
เงื่อนไขคุณธรรม 
  ๑.ความรับผิดชอบ  
  ๒.คิดอย่างเป็นระบบ    
  ๓.ใฝุรู้ใฝุเรียน                
  ๔.มีความสามัคคี             
  ๕.มารยาทในการฟ๎ง/พูด/อ่าน/เขียน 
ความพอประมาณ   
  ๑.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 
  ๒.ใช้กระบวนการคิดมาสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ๓.ใช้วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
  ๔.ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
  ๕.ทํางานเสร็จทันเวลา 
ความมีเหตุผล 
  ๑.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
  ๒.รู้จักน้อมนําพระราชดํารัสและแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
  ๑.นําทักษะและแนวคิดของพระราชกรณียกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
  ๒.มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
มิติ 
  1.วัตถุ 
   ใช้สิ่งของวัตถุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 2.สังคม 
   เกิดการเรียนรู๎และตระหนักถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3.สิ่งแวดล้อม 
   ตระหนักถึงคุณคําสิ่งแวดล๎อม 
  4.วัฒนธรรม 
    ปลูกฝังและเสริมสร๎างคํานิยมความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปลูกฝ๎งความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  ๒.๒ เพ่ือความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน 

 



๒๑๓ 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัว 
   ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
  ๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
   ๒. นักเรียนมีความรักและความผูกพันอันดีกับบุคคลในครอบครัว 
   ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
๔. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ/ขั้นตอนดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการ 
2.ดําเนินการตามโครงการ 
     - ดูแลรักษาบอร์ดนิทรรศการ แสดงพระ
ราชกรณียกิจสําคัญของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ไวนิล) 
     - ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ      
ฉันรักประเทศไทย หรือหัวข้ออ่ืนๆ 
3.นิเทศติดตามผล 
4.สรุปและประเมินโครงการ 

ต.ค.  60 
ธ.ค.60 – ก.ย.๖1 

 
 
 
 
 
 

ก.ย. ๖1 

- 
 

ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
และคณะครู 

 

 
๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุ่มประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 
  ๕.๒ งบประมาณ  ทั้งสิ้น   -  บาท   
 
๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๖.๑  วัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

 

 



๒๑๔ 

 

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
วิธีการวัดผล / 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ (Output) 
๑. นักเรียนมีความรักเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสน์
พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนมีความผูกพันอันดีกับครอบครัว 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ 80 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมี
ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. นักเรียนมีความรักและความผูกพันอันดีต่อพ่อแม่
ผู้มีพระคุณ 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ 80 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ นักเรียนมีความตระหนัก  และมีความมุ่งมั่นในการดํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๘.๒  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีความม่ันคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

        ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 

           ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 

  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 

 

 



๒๑๕ 

 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน  พัฒนาผู๎เรียน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่๑๐ ข้อ 1 ,  ๒ , ๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๗ ,๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด.    วัตถุประสงค์ที่ ๑ เปูาหมายหลักท่ี ๓  

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๕  

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก    กลยุทธ์ที่  ๒, 3, 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ ๑ , ๓, 4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
   ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๒ ตัวบํงชี้ที่..................................................................... 

   ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑, ๓ ตัวบํงชี้ที่....................................................................................... 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล    มาตรฐานที่  ๑, 2, 3, 4, ๕   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, ๕,๑, ๕.๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจินตนา  ค าเงิน 

งบประมาณทั้งสิ้น    10,๐๐0 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เจริญด๎วยเทคโนโลยีและวัตถุอยํางรวดเร็ว  ท าให๎เด็กและ
เยาวชนซึมซับการด าเนินชีวิตที่มุํงการแขํงขัน นิยมวัตถุ เจริญตามวัตถุแตํขาดคุณธรรมซึ่งเป็นรากฐาน
ในการด าเนินชีวิตตามวิถีความเป็นไทย  ทั้งทางด๎านการขาดระเบียบวินัย  การมีสัมมาคารวะ  การ



๒๑๖ 

 

พูดจา การใช๎จํายที่ฟุุมเฟือย  ขาดความอดทนอดกลั้น  มีความเห็นแกํสํวนตัวมากกวําสํวนรวม   ใน
ปัจจุบันเยาวชนสํวนใหญํละเลยที่จะประพฤติและปฏิบัติตามแนวพุทธ   

ทางโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี  ในฐานะเป็นหนํวยหนึ่งของสั งคมที่รํวมปั้นเยาวชน
ตระหนักถึงปัญหานี้  จึงเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือปลูกฝังเด็กนักเรียนให๎ด าเนินชีวิตอยูํใน
กรอบแบบแผนของคุณธรรมที่ดีของสังคมไทย  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  ผํานกิจกรรมและบูรณาการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ก าหนดให๎
นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ากิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมหน๎าเสาธง  
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ตํางๆ  มีนโยบายที่จะสํงเสริมให๎โรงเรียนน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกระบวนการบริหาร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  คนเกํงและมีความสุขอยํางตํอเนื่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  โดยผํานการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  

 
การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  ความพอประมาณ -  มีการวางแผนในการท างานอยํางรัดกุม เป็นระบบ เหมาะสมกับ 
      เนื้องานและเวลา 
๒.  ความมีเหตุผล -  มีวิจารณญาณในการปฏิบัติตนที่จะเกิดประโยชน์แกํตนเอง และ  
                                  สํวนรวม 

 ๓.  ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี -  สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
                                             หลักในการด าเนินชีวิต   
  

เงื่อนไขความรู้ 
              ๑.  รู๎จักใช๎กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให๎ได๎งานที่ถูกต๎อง  เหมาะสม 
              ๒.  ได๎รับความรู๎จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
เงื่อนไขคุณธรรม 
๑. ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางปี ๒๕๕๑ ได๎แกํ  รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์,ซื่อสัตย์สุจริต ,มีวินัย,อยูํอยํางพอเพียง,มุํงมั่นในการท างาน,รักความเป็นไทย, 
จิตสาธารณะ 

๒. คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล ได๎แกํ  สะอาด,เป็นระเบียบ,พูดจา
ไพเราะ,ตรงตํอเวลา 



๒๑๗ 

 

๓. คุณธรรมตามคํานิยมไทย ๑๒  ประการ ได๎แกํ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,ซื่อสัตย์ เสียสละ, 
กตัญญู,มุํงใฝุเลําเรียน,รักษาวัฒนธรรม,มีศีลธรรม ศาสนา,เรียนรู๎อธิปไตยของประชา,
รักษาวินัยกฎหมายไทย,ปฏิบัติตามพระราชด ารัส,ไมํขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได๎,ต๎องเข๎มแข็ง
ทั้งกายใจ,คิดอะไรเพ่ือสํวนรวม 

๔. ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  ได๎แกํ ทักษะการคิด  ซื่อสัตย์สุจริต อยูํอยํางพอเพียง  
มีวินัย จิตสาธารณะ 

 
 

เป้าหมาย  
    สมดุล/ยั่งยืน/พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

      ด้านวัตถุ   ใช๎สิ่งของวัตถุอยํางประหยัดและคุ๎มคํา 
    ด้านสังคม    มีทักษะกระบวนการกลุํม การอยูํรวมกัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกัน 
                    ไมํเบียดเบียนกัน  

          ด้านสิ่งแวดล้อม  ตระหนักถึงคุณคําสิ่งแวดล๎อม 
    ด้านวัฒนธรรม   เกิดวัฒนธรรมองค์กร  และ เห็นคุณคําของการน าหลักธรรมคุณธรรมไป 
                          ใช๎ในจัดกิจกรรม 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
 ๑.  เพ่ือปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
               แกนกลาง และคุณธรรมตามค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาได้ 
     ถูกต้อง 
๓.  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 

          ๔.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณคําความเป็นไทยและด ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย 
 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง  
     และคุณธรรมตามค่านิยมไทย ๑๒  ประการ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 

          ๓. ครูและผูเ้รียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
๔. ผู๎เรยีนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณคําความเป็นไทยและด ารงไว๎ซึ่งความเปน็ไทย 

          
๓.  เป้าหมาย 



๒๑๘ 

 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑   ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                     ตามหลักสูตรแกนกลาง และคุณธรรมตามคํานิยมไทย ๑๒ ประการ 
 ๓.๑.๒  ครทูุกคนรํวมมือกันสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา 

๓.๑.๓   ครูและผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
  ๓.๑.๔   ผู๎เรยีนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณคําความเป็นไทยและด ารงไว๎ซึ่งความ 
                        เป็นไทย 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  ผํานเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
  ๒.  ผู๎รํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 

๓.  ครูและนักเรียนร๎อยละ ๘๐   สอบได๎ธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นอยํางน๎อย 
๔.  วิธีการด าเนินการ 
 ๔.๑  ขั้นตอนการด าเนินงาน/ตารางปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
๑. ประชุมจัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ ต.ค. ๒๕60 นางสาวจินตนา  ค าเงิน 
๒. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค.๒๕60- ก.ย.๒๕๖

1 
น.ส.จินตนา  ค าเงิน 

พระวิทยากร/ครูทุกคน 
     ๓. ก ากับนิเทศ/ติดตาม มี.ค. ๒๕๖1 ผู๎อ านวยการ, 

นางสาวจินตนา  ค าเงิน 
     ๔. สรุปและประเมินผล มี.ค.๒๕๖1 - 

ต.ค. ๒๕๖1 
นางสาวจินตนา  ค าเงิน และ 

ครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรม / 
โครงการ 

๔.๒  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๔.๒.๑  กิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมหน้าเสาธง  ทําบุญวันพระ  
๔.๒.๒  กิจกรรมประจําเดือน  วันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
         งาน/โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ  วันมาฆบูชา   
         ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
         กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  ค่ายคุณธรรม ฯลฯ 

  ๔.2.3  กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๔.๒.๔  กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 
๔.๒.๕  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห์  สวดมนต์หมู่วันศุกร์   

สวดมนต์แปลสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
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๔.๒.๖  กิจกรรมจิตอาสาเดือนละ ๑ ครั้ง 
การบูรณาการกับกิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 
-  กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ 

๕. ทรัพยากร 
๕,๑  กลุํมประชากร   - นักเรียนทุกคน  -  ครูทุกคน / ผู๎ปกครอง  
๕.๒  งบประมาณ - เงินงบประมาณพัฒนาผู๎เรียน  1๐,๐๐๐  บาท  
  

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 

ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุน
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มี

วัตถุประสงค์ 
ไมํมี

วัตถุประสงค์ 
วัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ๓๐,๐๐๐ - - 

รวม  ๓๐,๐๐๐   

 

๖.  หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -  วัดพลอยกระจํางศรี 
    -  ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา 
    -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางสมบูรณ์ 
    -  ชลประทานบ๎านประตูน้ าสมบูรณ์ 
 
๗.  การวัดผล /ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ (Output) 
          ๓.๑.๑  ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวม
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลาง และคุณธรรมตามคํานิยมไทย 
๑๒ ประการ 
 ๓.๑.๒  ครทูุกคนรํวมมือกัน
สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสํงเสริม

 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

 
 
การสังเกตพฤติกรรม 

 

 
แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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พระพุทธศาสนา 
๓.๑.๓   ครูและผู้เรียนปฏิบัติตน

ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
  ๓.๑.๔   ผู๎เรยีนมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยเห็นคุณคําความเป็นไทยและ
ด ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  ผํานเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดี 
๒.  ผู๎รํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มีความพึง
พอใจในการรํวมกิจกรรม 
๓. ครูและนักเรียนร๎อยละ ๘๐   สอบได๎
ธรรมศึกษาชั้นตรี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
-  วุฒิบัตรธรรมศึกษา 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ ผํานเกณฑ์ประเมินคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง และคุณธรรมตามคํานิยมไทย ๑๒ ประการ 
 ๘.๒ ผู๎รํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 

๘.๓ ครูและนักเรียนร๎อยละ ๘๐  สอบได๎ธรรมศึกษาชั้นตรี 
  

 

 ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ 
                 (นางสาวจินตนา  ค าเงิน ) 
        ต าแหนํง   ครูผู๎ชวํย โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
 

  ลงชื่อ                               ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 
                                ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
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ชื่อโครงการ  พลอยปริทรรศน์ 

แผนงาน  พัฒนาผู๎เรียน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ…๔… 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ..๔, ๘, ๑๐, ๑๑,๑๗, ๑๘, ๑๙ 
๒๐, ๒๑, ๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...๑. เปูาหมายหลักท่ี....๓, ๔, ๖... 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่..๒ , ๓.. 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่...๑, ๒, ๔... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่..๑, ๓, ๔, ๕.. 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่..๓ ,๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒...ตัวบํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่..๑, ๓....ตัวบํงชี้ที่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ...๑, ๒, ๕... ตัวชีว้ัดที่...๑.๑ ,๑.๒, ๑.๓,  

๑.๔, ๕.๑, ๕.๒.... 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่...๑, ๒, ๓, ๔, ๕.. 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่.๑, ๒, ๓, ๔. 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ …นางดวงพร  บุญเพิ่ม 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐…บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แกะแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มุ่งเน้นให้กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอนเป็น
กลไกสําคัญในการ 
พัฒนา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ตามแนวทฤษฎี
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งทางโรงเรียนจําเป็นต้อง
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จัดกระบวนการเรียนรู้และใช้สื่อ  เทคโนโลยีที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ  ที่จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐาน 
 การจัดนิทรรศการวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและได้ร่วมเรียนรู้จากการแสดงผลงานทางวิชาการ
ร่วมกัน 
 การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขความรู้ 
              ๑.  รู้จักใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้อง  เหมาะสม 
              ๒.  ได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๑.   ความรอบคอบ ๒.  ความประหยัด    ๓.  ความขยัน         
๔.  ความรับผิดชอบ  ๕.  ความซื่อสัตย์ ๖.  ความสะอาดเรียบร้อย     
๗.  ความเสียสละ 
๑.ความพอประมาณ -  มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมของแต่ละชั้นอย่างเหมาะสม 

    -  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และการแสดงอย่างคุ้มค่า 
๒.ความมีเหตุผล -  มีการแสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ      
     ผู้เรียน 

-  ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ 
   และการแสดง 

 ๓.ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -  ผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเองและร่วมชื่นชมใน 
       ผลงานของผู้อื่น 
    -  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากนิทรรศการและนํามาประยุกต์ใช้กับ 
        ตนเองได้ 
 มิต ิ

๑. ด้านวัตถุ 
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และการแสดงอย่างคุ้มค่า 

๒.  ด้านสังคม 
        - ผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเองและร่วมชื่นชมในผลงานของผู้อื่น 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. ด้านวัฒนธรรม 
 - รักษาประเพณีของไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติในประเทศอาเซียน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 
  ๑. เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เรียน 
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  ๒.  เพ่ือส่งเสริมแระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในรูปแบบของการจัดฐานกิจกรรม 
  ๓.   เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทางด้านวิชาการและ 

      การแสดง 
  ๔.  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชนและโรงเรียน 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ๑. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
 ๒. ผู้เข้าร่วม มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
และการแสดง ในรูปแบบฐานกิจกรรม 
  ๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้  ทักษะกระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
  ๒.  ผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
 
๔.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ประชุมจัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติ ต.ค.๒๕๖๐ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
๒. เนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

นักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
- การจัดฐานการเรียนรู้ Play to 

Learn 

มี.ค.๒๕๖๑ ครูทุกคน 

๓. กํากับนิเทศ มี.ค.๒๕๖๑ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
๔. สรุปและประเมินผล มี.ค..๒๕๖๑ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 

๕.  ทรัพยากร 
๕,๑  กลุ่มประชากร    - นักเรียนทุกคน  -  ครูทุกคน / ผู้ปกครอง  
๕.๒  งบประมาณ - เงินงบประมาณพัฒนาผู้เรียน ๕,๐๐๐   บาท 
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กิจกรรม / รายการค่าใช้จ่าย 

ประเภทเงิน / จํานวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
มี
วัตถุประสงค์ 

ไม่มี
วัตถุประสงค์ 

วัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ๕,๐๐๐   - - 
รวม  ๕,๐๐๐     

๖.  หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - 
 

๗.  การวัดผล /ประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ (Output) 
๑.ผู้เรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
ตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
๒.ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๓.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกําหนด 
๔.ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
/ สังเคราะห์ /สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

 
การสังเกต 

 
 

การสังเกต 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบสังเกตการณ์เข้าร่วม

กิจกรรม 
 
 

-แบบสังเกตการณ์เข้าร่วม  
   กิจกรรม 
- ผลงาน 
 
 
 
 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 ๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘,๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
 ๘.๒  ผู้รว่มกิจกรรมร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
  
 
 
 



๒๒๕ 

 

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ 
            ( นางดวงพร  บุญเพิ่ม ) 
   ตําแหน่ง   ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 
 

ลงชื่อ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางสาวรักชนก   คําวัจนัง) 
                               ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
     ................/................../................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 

 

ชื่อโครงการ  คํายลูกเสือ-เนตรนารีสัมพันธ์ 

แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อ ๑,๒,๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ ๑,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๗, 
 ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่ ๑  เปูาหมายหลักท่ี ๓ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่.............ตวับํงชี้ที่.............. 

   ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบํงชี้ที่  ๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่  1  ตัวชี้วัดที่   ๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่  ๑,๓ 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่  ๒ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ 

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐   บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

ไว๎ ๓ กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและกิจกรรมตามความถนัด

และความสนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุํมกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ



๒๒๗ 

 

สังคมและตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 

๒๕๐๙ ได๎เขียนไว๎ ในข้อ ๒๗๓ ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให๎ผู๎ก ากับกลุํมหรือผู๎ก ากับลูกเสือ 

น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย

หนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัย 

รู๎จักชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ซึ่งแสดงให๎เห็นวํากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญตํอ

ผู๎เรียนมาก โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง

จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เงื่อนไขพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรู๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ลูกเสือ-
เนตรนารี 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความอดทน ความ
สามัคคี 

 

การจัดการกระบวนการ 

 

ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว     
-การเข๎ารํวมกิจกรรมอยําง
กระตือรือร๎นและเต็ม
ความสามารถ 
-ใช๎กระบวนการคิดมา
สร๎างสรรค์ได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
-ใช๎วัสดุในการปฏิบัติกิจกรรม
อยํางประหยัดคุ๎มคํา 
-ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน 
-ท างานเสร็จทันเวลา 
 

การใช๎เหตุผลในการเลือกสื่อ
และทรัพยากรตําง ๆ อยําง
เหมาะสม    

- น าทักษะการแสวงหาความรู๎
และกระบวนการคิดไปใช๎ในการ
เรียนการสอนและใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- มีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 



๒๒๘ 

 

เป้าหมาย  

สมดุล/ยั่งยืน/พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- ใช๎สิ่งของวัตถุอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา 
 

- มีทักษะกระบวนการ
กลุํม การอยูํรวมกัน 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกัน  
ไมํเบียดเบียนกัน 

ตระหนักถึงคุณคํา
สิ่งแวดล๎อม 
 

-เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ให๎มีความเอ้ืออาทร 
การอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑.   เพ่ือให๎ลูกเสือ-เนตรนารีได๎ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย  

      ๒.  เพ่ือให๎ลูกเสือเนตรนารีได๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 
๓. เปูาหมาย 

๓.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรม 

๓.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎าน
ความมีวินัยในระดับดีขึ้นไป 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคําชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    ใช้งบประมาณแผนงานการจัดการศึกษา   จํานวน     ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

กิจกรรมส าคัญ/ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
1. วางแผนการท ากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร 
2.จัดเตรียมสถานที่พักแรม 

3.น าลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  สามัญ  สามัญรุํนใหญํเข๎า
คํายพักแรมแบบไมํค๎างคืน(Day Camp) ใช๎เวลา ๒ วัน  
๔.น าลูกเสือสามัญรุํนใหญํ(มัธยมศึกษาปีที่ ๓)เข๎าคําย
พักแรมแบบค๎างคืน ใช๎เวลา ๓ วัน ๒ คืน  
-คําเชําเหมายานพาหนะ 
-คําวัสดุฝึกกิจกรรม 
-คําอาหาร 
๕.สรุป  ติดตาม  รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค.  ๖๐ 
ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑ 

ม.ค.  ๖๑ 
 

ม.ค. - มี.ค. ๖ 
 
 
 
 
มี.ค. – เม.ย. ๖๑ 

- 
 

๖,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

 
ครูพิษณุ 
 
 
 
 
ครูวรรษชล 

 



๒๒๙ 

 

๕. ทรัพยากร 

 ๕.๑ กลุํมประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 ๕.๒ งบประมาณท้ังสิ้น    ๑๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 

ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มี

วัตถุประสงค์ 
ไมํมี

วัตถุประสงค์ 
จัดเตรียมสถานที่พักแรม - - - - 

นําลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง  สามัญ  
สามัญรุ่นใหญ่เข้าค่ายพักแรมแบบไม่
ค้างคืน(Day Camp) ใช้เวลา ๒ วัน  
   - อาหารว่างและน้ําดื่ม 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 ๖,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

  

นําลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(มัธยมศึกษา
ปีที่ 3)เข้าค่ายพักแรมแบบค้างคืน ใช้
เวลา 3 วัน 2 คืน  
-ค่าเช่าเหมายานพาหนะ 
-ค่าวัสดุฝึกกิจกรรม 
-ค่าอาหาร 

 

๔,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  

รวม  ๑๐,๐๐๐ - - 

๖. หน่วยงาน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 -  

๗. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ผลลัพธ ์
๑.๑  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ประเมินความพึง
พอใจ 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๒. ผลผลิต 
 ๒.๑ ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 
๑๐๐ 

 
บันทึกการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

 
แบบบันทึกการเข๎า
รํวมกิจกรรม 



๒๓๐ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 

  

ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                    ( นางสาววรรษชล  วรวัฒน์ ) 

    ต าแหนํง คร ู โรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                  (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                     ต าแหนํง  ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 

 

โครงการ   ทัศนศึกษา  

แผนงาน   งานบริหารวิชาการ  
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  

1. .มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2เป็นพลเมืองดี 

สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ร .9  
1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
5. ภูมิสังคม 
9. ทําให้ง่าย 
13. ใช้ธรรมชาติชว่ยธรรมชาติ 

2. ระเบิดจากข้างใน 
7. ไม่ติดตํารา 
10. การมีส่วนร่วม 
16. ขาดทุนคือกําไร 

4. ทําตามลําดับขั้น 
8. ประหยัด เรียบง่าย 
11. ประโยชน์ส่วนรวม 
17. การพ่ึงตนเอง 

18. พออยู่พอกิน 
21. ทํางานอย่างมีความสุข 

19. เศรษฐกิจพอเพียง 
23. รู้ รัก สามัคคี 

20. ซื่อสัตย์สุ 

 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...1.เปูาหมายหลักท่ี..2,3,4,5,6,7,และ8 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  ....3  
สนองกลยุทธ์ของ สพป .นครนายก   กลยุทธ์ที่ .....2  และ 3.... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ .....1,3......  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่....4,7,9,10,11 และ 12 ..ตัวบ่งชี้ที่..............  
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่.....1  และ  3........ ตัวบ่งชี้ที่ .....2.........  
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ......1,..........  ตัวชี้วัดที่..... 
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที.่....1,2,3,4 และ 5...... 
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที.่.....1,2,3 และ 4......  
 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิษณุ  ประกอบนา. 
งบประมาณทั้งสิ้น  28,360  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 
 



๒๓๒ 

 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามท ี่โรงเร ียนวัดพลอยกระจํางศรีไดจัดท าโครงการทัศนศึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผานมาท า 
ใหนักเรียนไดประสบการณตรงจากการศ ึกษาจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก  และมีทักษะใน
การแสวงหาความรูได ดวยตนเอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ.๒๕๔๒  ไดก าหนดจุดมุ
งหมายของการศึกษา  โดยเนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรูและคุณธรรม  มาตรา  ๖ รูจักพ่ึงตนเอง  มีความคิดสรางสรรค ใฝรแูละเรียนรูดวยตนเอง          
อยางตอเนื่อง มาตรา ๗ การจัดการศึกษาใหยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิต มาตรา ๘ และแนวการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและ ถือวาผูเรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ มาตรา ๒๒ โดยสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียน
รู  มีความรอบรูซึ ํงผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิ
ทยาการประเภทตางๆ มาตรา  ๒๔ รวมทั้งตองสงเสริมใหมีการจัดแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มาตรา ๒๕การเรียนรูอันเกิดจากการศึกษาในระบบเพียง
ประการเด ียวและเรียนในหองเรียนเพียง อยางเดียวไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไดเต็มศักยภาพ  จึงตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางเลือกหนึ่งที่
ท าไดคือการจัดใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกหองเรียนจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งภายในโรงเร ียนและ
นอกโรงเร ียนตามแนวทางการปฏ ิร ูปการศ ึกษาในทศวรรษท ีํสอง (พ.ศ.๒๕๕๒– ๒๕๖๑)โรงเรียนวัด
พลอยกระจํางศรีจึงไดจัดโครงการทัศนศึกษาเปนโครงการตอเนื่อง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ตรงตํอเวลา 
 - การเคารพตํอสถานที่ 
 - การมีมารยาท รู๎จักเกรงใจผู๎อ่ืน 
เงื่อนไขความรู๎ 
 - รู๎เรื่องท่ีจะไปทัศนศึกษา 
 - คําใช๎จํายที่จะต๎องใช๎ 
หลักความพอประมาณ 
 - พอประมาณกับเวลาในการไปทัศนศึกษา 
 - พอประมาณกับชํวงเวลาในแตํละวัน วําเวลาใดควรใช๎และเวลาใดไมํควรใช๎ 
 - พอประมาณกับสถานที่ รู๎จักเคารพสถานที่ที่ควรใช๎ และไมํควรใช๎ 



๒๓๓ 

 

พอประมาณกับก าลังทรัพย์ ทั้งเรื่องราคาและคําใช๎จํายที่เกิดจากการใช๎ 
หลักการมีเหตุผล 

- ความจ าเป็นในการใช๎ 
- เนื้อหาสาระในการไปทัศนศึกษา 

หลักภูมิคุ๎มกัน 
 - รู๎ระยะทางของสถานที่ ที่จะไปทัศนศึกษา 
๔ มิต ิ

 
๒.  วัตถุประสงค 
 
๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 

เพ่ือใหนักเรียนชั้นอนุบาล  ถ ึง ชั้นมัธยมศึกษาปที ํ  ๓  ทุกคน  ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและ ภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย 
๒.๒ ผลลัพธ (OUTCOME) 
เพ่ือใหนักเรียนที่ไดไปศึกษาจากแหลงเรียนรูไดรับประสบการณตรงเพื่อนํามาประยุกตใชใน 
ชีวิตประจําวันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูที่ไปศึกษาสูงขึ้น 
๓.  เปาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑.  น ักเร ียนช ั ้นอน ุบาล  ถ ึง มัธยมศ ึกษาปท ี่  ๓  ของโรงเร ียนวัดพลอยกระจ่างศรีท ุกคน  ได
ศึกษายงัแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการเปดโลกแหลงเรียนรู 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูที่ไปศึกษาสูงขึ้น 
๒.  น ักเร ียนไดร ับประสบการณตรงจากการไปศ ึกษานอกสถานท ี ํและม ีท ักษะใน

การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 

ด๎านเศรษฐกิจ ลดรายจําย / เพ่ิมรายได๎ / ใช๎ชีวิตอยํางพอควร / คิดและวางแผนอยํางรอบคอบ / 
มีภูมิคุ๎มกัน / ไมํเสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกส ารอง 

ด๎านสังคม ชํวยเหลือเกื้อกูล / รู๎รักสามัคคี / สร๎างความเข๎มแข็งให๎ครอบครัวและชุมชน 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

รู๎จักใช๎และจัดการอยํางฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางรู๎คํา
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด๎านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณคําในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และค๎ุมคําของ
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น / รู๎จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
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๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ชี้แจงโครงการ 
แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
ส ารวจขอมูล 
น านักเรียนไปยังแหลงเรียนรู 
นิเทศ ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ประเมินและรายงานผลตามโครงการ 

ต.ค. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕60 
พ.ย. ๒๕๕๙ 
พ.ย. 60 – ๓๐  มี.ค. ๖1 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
มี.ค. ๒๕๖1 

นายพิษณุ  ประกอบนา 
ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียน 
นายพิษณุ  ประกอบนา 
คร ูประจ าชั้น 
ผูบริหารโรงเรียน 
นายพิษณุ  ประกอบนา 

๕. ทรัพยากร 
 

๕.๑ บุคลากร 
๕.๑.๑. คร ู
๕.๑.๒ นักเรียน 

 
๕.๒  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช               28,360 บาท 
มัธยมศึกษา    -  บาท  
ประถมศึกษา    23,360 บาท 
ปฐมวัย     5,๐๐๐  บาท 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   28,360 บาท 
เงินนอกงบประมาณ   -  บาท  

 
 
ที 

รายการ/กิจกรรม 
ที่ใชงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

รายจาย  
ระยะเวลาด าเนินการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

๑. 
๒. 
๓. 

-  แหลงเรยีนรตูํางจงัหวัด 
-  แหลงเรียนรูในชุมชน 
-  แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

28,360 
- 

   - 

 - - 
- 
- 

  ต.ค. ๒๕60 –  
  มี.ค. ๒๕๖1 
 

รวมทั้งสิ้น ๓๗,๙๓๕ 
 

  - 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 

 

 
๖.  การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล – ม.๓ ไดไปศึกษายังแหลง 
เรียนรูทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
๒.นักเรียนไดรับประสบการณตรงและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการ 
เรียนสูงขึ้น 
๓.นักเรียนรอยละ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการด าเนิน 
โครงการ 

บันทึกการไปศึกษายัง 
แหลงเรียนรู  
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบบันทึก  
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................ผูเสนอ โครงการ       ลงชือ่  ...................................ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายพิษณุ  ประกอบนา)                               (นางสาวรักชนก  ค าวจันัง) 
ต าแหนง  ครูโรงเรยีนวดัพลอยกระจํางศร ี          ต าแหนง ผูอ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  ข้อ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้อ  
 1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.ทําตามลําดับขั้น  7.ไม่ติดตํารา 
 8. ประหยัด เรียบง่าย  11. ประโยชน์ส่วนรวม 22. ความเพียร  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่...1.... เปูาหมายหลักท่ี.......2,3......... 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่  ....3 ,4  
สนองกลยุทธ์ของ สพป .นครนายก     กลยุทธ์ที่.....1.... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ .....1,3 ,5...... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ .............ตวับ่งชี้ที่..............  
  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่.....1 ........ตัวบ่งชีท้ี่..... 1......... 
สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ......1,..........  ตัวชี้วัดที่ .....1........  
สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่ ......1......  
สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที.่.....2, 4......  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรี  สอนนุช 
งบประมาณทั้งสิ้น 11,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเร ียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  จ ัดทําโครงการสงเสร ิมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ   ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อต้องการให้นักเรียนมีความสนใจใน
ด้านเทคโนโลยี  พัฒนาศักยภาพด้านการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การทํางานแบบเป็นระบบ มีการ  
บูรณาการกับวิชาอื่นๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการนําเสนอข้อมูลต่อบุคคล
ทั่วไป  เพื่อแสดงความคิดของตนเองผ่านผลงาน  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้งโครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 



๒๓๗ 

 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1 ผลผลิต (OUTPUT) 
 1.  เพ่ือใหผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 2.2 ผลลัพธ (OUTCOME) 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ตและจัดทําสื่อ  รายงาน  ออกแบบหรือ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสม 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
 - นักเรียนทุกคนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ชม./คน/ปี 
 3.2 ดานคุณภาพ 
 -  ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีการฝึกทักษะด้านการสืบค้นและแสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  พร้อมทั้งยังสื่อสารออกมาเป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ 
 
4.  กิจกรรม 

 
 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 

5. 
 

เสนอโครงการ 
ประชุมคณะครู ช้ีแจงโครงการ 
แตงตั้งผรูับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมตามโครงการ 
4.1 จดัการประกวดการระบายสี การสร้างภาพ 2 มติิ 
และ 3 มติิ ระดับประถมและมัธยม 
นิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

ตุลาคม 2560 
พฤศจิยายน 2560 
พฤศจิยายน 2560 
1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 
 
 
กันยายน 2560 

 
 
 

11,000 
 

นายจักรี  สอนนุช 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายจักรี  สอนนุช 
 
 
 
นายจักรี  สอนนุช 



๒๓๘ 

 

5.  ทรัพยากร 
 
5.1 บุคลากร 
 5.1.1  คร ู
 5.1.2 นักเรียน 
 5.2 งบประมาณ 
 5.2.1 งบประมาณที่ใช     11,000  บาท 
 5.2.2 เงินงบประมาณ งบพัฒนาผู้เรียนประถม  10,000  บาท 
    งบพัฒนาผู้เรียนมัธยม  -  บาท 
    งบพัฒนาผู้เรียนอนุบาล  1,000  บาท 
      รวม  11,000  บาท 
6.  รายละเอียดการใชวัสดุ 
 
ที ่ รายการ จ านวน หนวยละ งบประมาณ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ชุดคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์ รับสัณญาณ WiFi 
เม้าส ์
ปากกาเม้า 

4 
1 

10 
1 

3,000 
3,500 
150 

3,000 

12,000 
3,500 
1,500 
3,000 

รวม   20,000 
 

7. ประเมินผล 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืที่ใช 

เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
และจัดทําสื่อ  รายงาน  ออกแบบหรือนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสม 

-  สังเกตการณ์ทํางาน 
-  ประเมินจากผลงาน/ช้ินงาน 
 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกคะแนนแบบลูบิก 

 
 
ลงช่ือ ........................................   ลงช่ือ  ......................................   
 (นายจักรี  สอนนุช)                  (นางสาวรักชนก  คําวัจนัง) 
ตําแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี          ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
             ผู้เสนอโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 



๒๓๙ 

 

ชื่อโครงการ  คุณธรรมน าชีวิต 

แผนงาน  พัฒนาผู๎เรียน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่๑๐ ข้อ…๒ , ๔ 
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อ....๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๗ ,๑๘  
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓.. 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กพด. วัตถุประสงค์ที่....๑.. เปูาหมายหลักท่ี.....๓..... 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่....๑, ๕.... 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.นครนายก  กลยุทธ์ที่....๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่..๑ ,๓..... 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา   
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่....๓, ๕, ๗, ๘, ๑๒....ตัวบํงชี้ที่.............. 

  ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่...๑, ๓...ตัวบํงชี้ที่.............. 

สอดคล้องกับโรงเรียนดีประจ าต าบล มาตรฐานที่ ...๑, ๕.... ตัวชี้วัดที่..๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 

     ๕,๑, ๕.๒ 

สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริต ข้อที่...๑, ๒, ๓, ๔, ๕... 

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่..๑, ๒, ๓, ๔ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         โครงการใหมํ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ …นางดวงพร  บุญเพิ่ม 

งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐…บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เจริญด๎วยเทคโนโลยีและวัตถุอยํางรวดเร็ว  ท าให๎เด็กและเยาวชน

ซึมซับการด าเนินชีวิตที่มุํงการแขํงขัน นิยมวัตถุ เจริญตามวัตถุแตํขาดคุณธรรมซึ่งเป็นรากฐานในการ



๒๔๐ 

 

ด าเนินชีวิตตามวิถีความเป็นไทย  ทั้งทางด๎านการขาดระเบียบวินัย  การมีสัมมาคารวะ  การพูดจา 

การใช๎จํายที่ฟุุมเฟือย  ขาดความอดทนอดกลั้น  มีความเห็นแกํสํวนตัวมากกวําสํวนรวม 

 ทางโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี  ในฐานะเป็นหนํวยหนึ่งของสังคมที่รํวมปั้นเยาวชนตระหนัก

ถึงปัญหานี้  จึงจัดท าโครงการคุณธรรมน าชีวิตขึ้น  เพ่ือปลูกฝังเด็กนักเรียนให๎ด าเนินชีวิตอยูํในกรอบ

แบบแผนของคุณธรรมที่ดีของสังคมไทย  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน  ผํานกิจกรรมและบูรณาการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 

  
 การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เงื่อนไขความรู๎ 
              ๑.  รู๎จักใช๎กระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให๎ได๎งานที่ถูกต๎อง  เหมาะสม 
              ๒.  ได๎รับความรู๎จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
๕. ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางปี ๒๕๕๑ ได๎แกํ  รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์, 
ซื่อสัตย์สุจริต ,มีวินัย,อยูํอยํางพอเพียง,มุํงมั่นในการท างาน,รักความเป็นไทย,จิต
สาธารณะ 

๖. คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล ได๎แกํ  สะอาด,เป็นระเบียบ,พูดจา
ไพเราะ,ตรงตํอเวลา 

๗. คุณธรรมตามคํานิยมไทย ๑๒  ประการ  ได๎แกํ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,ซื่อสัตย์ เสียสละ
กตัญญู,มุํงใฝุเลําเรียน,รักษาวัฒนธรรม,มีศีลธรรม ศาสนา,เรียนรู๎อธิปไตยของประชา,
รักษาวินัยกฎหมายไทย,ปฏิบัติตามพระราชด ารัส,ไมํขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได๎,ต๎องเข๎มแข็ง
ทั้งกายใจ,คิดอะไรเพ่ือสํวนรวม 

๘. ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  ได๎แกํ ทักษะการคิด  ซื่อสัตย์สุจริต อยูํอยํางพอเพียง  
มีวินัย จิตสาธารณะ 

๑.  ความพอประมาณ -  มีการวางแผนในการท างานอยํางรัดกุม เป็นระบบ เหมาะสมกับ 
        เนื้องานและเวลา 

๒.  ความมีเหตุผล -  มีวิจารณญาณในการปฏิบัติตนที่จะเกิดประโยชน์แกํตนเอง และ 
  สํวนรวม 

 ๓.  ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี -  สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
หลักในการด าเนินชีวิต   



๒๔๑ 

 

 มิติ  
๑. ด๎านวัตถ ุ

- ก าหนดงบประมาณให๎เหมาะสม 
๒.  ด๎านสังคม 

- สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนิน 
   ชีวิต  

๓. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
- การเลือกใช๎วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๔. ด๎านวัฒนธรรม 
  - รักษาคุณธรรมที่ดีของไทย 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) 

  -  เพ่ือปลูกฝังใหผ๎ู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง , คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล และคุณธรรมตามคํานิยม

ไทย ๑๒ ประการ 

๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 -  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง ,

คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล  และคุณธรรมตามคํานิยมไทย ๑๒  ประการ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  -   ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง , คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล และคุณธรรม
ตามคํานิยมไทย ๑๒ ประการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  ผํานเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
  ๒.  ผู๎รํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
๔.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
๓.  ประชุมจัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ ต.ค.๒๕๖๐ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   



๒๔๒ 

 

กิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมโดยตรง 

- คํายโรงเรียนสุจริต ( ๕ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์) 

- กิจกรรมเด็กพลอยหัวใจใส 

- กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของไทย 
๑๒ ประการ 

- กิจกรรมท าความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 

- กิจกรรมการสอบธรรมก๎าวหน๎าและ
ธรรมศึกษา 

- กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 

- กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ 
การบูรณากับกิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 

- กิจกรรมตามโครงการวันส าคัญ 

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ลูกเสือ/       
เนตรนารี 

- กิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ 

- กิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎ 

 
ต.ค.๒๕๖๐- กย.

๒๕๖๑ 
 
 
 

 
ครูทุกคน 

 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

 
นายพิษณุ  ประกอบนา 

 
ครูประจ าวิชา/พระวิทยากร 

นางดวงพร  บุญเพิ่ม 
 

นายจักรี  สอนสุช 
นายจักรี  สอนนุช 

นายพิษณุ ประกอบนา 
 

ครูทุกคน 

๓. ก ากับนิเทศ มี.ค.๒๕๖๑ ครูดวงพร  บุญเพ่ิม,ผู๎อ านวยการ 
๔. สรุปและประเมินผล มี.ค.๒๕๖๑ 

ต.ค.๒๕๖๑ 
ครูดวงพร  บุญเพ่ิม และครู

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม / โครงการ 

 

๕. ทรัพยากร 
๕,๑  กลุํมประชากร    - นักเรียนทุกคน  -  ครูทุกคน / ผู๎ปกครอง  
๕.๒  งบประมาณ - เงินงบประมาณพัฒนาผู๎เรียน  ๕,๐๐๐  บาท  
 
     



๒๔๓ 

 

กิจกรรม / รายการคําใช๎จําย 

ประเภทเงิน / จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุนราย
หัว 

กิจกรรม 
พัฒนาผู๎เรียน 

รายได๎สถานศึกษา 
มี
วัตถุประสงค์ 

ไมํมี
วัตถุประสงค์ 

วัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ๕,๐๐๐ - - 
รวม  ๕,๐๐๐   

๖.  หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -  วัดพลอยกระจํางศรี 
    -  ส านักงานปปช.จังหวัดนครนายก 
    -  ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา 
    -  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
    -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
    -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางสมบูรณ์ 
    -  ชลประทานบ๎านประตูน้ าสมบูรณ์ 
 
๗.  การวัดผล /ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ (Output) 
- ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง , 
คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของ
โรงเรียนดีศรีต าบล และคุณธรรมตาม
คํานิยมไทย ๑๒ ประการ 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
๑.  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  ผํานเกณฑ์
การประเมินในระดับดี 
๒.  ผู๎รํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มี
ความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 

 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
สอบถาม 

 

 
แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 



๒๔๔ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘,๑  ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ ผํานเกณฑ์ประเมินคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง , คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของโรงเรียนดีศรีต าบล และคุณธรรมตาม
คํานิยมไทย ๑๒ ประการ 
 ๘.๒  ผู๎รวํมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม 
  

 

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎เสนอโครงการ 

                  ( นางดวงพร  บุญเพิ่ม ) 

            ต าแหนํง   ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

 

 

ลงชื่อ .............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                        (นางสาวรักชนก   ค าวัจนัง) 

                               ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี 

         ................/................../................... 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

ที ่ ........... /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 256๑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้วยทางโรงเรียนวัดพลอยกระจา่งศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2๕๖๑  เพ่ือให้การจัดทําแผนเป็นไปอย่างมีระบบ และถูกต้องตาม        
หลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม    หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะทํางานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. นางสาวรัชนก คําวัจนัง   ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางทองหล่อ แหยมเปรมปรี  ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสุวิมล ใจขํา   ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางดวงพร บุญเพ่ิม   ตําแหน่งครูชํานาญการ  กรรมการ 
๕. นางสาววรรษชล วรวัฒน์   ตําแหน่งครูชํานาญการ  กรรมการ 
๖. นายพิษณุ ประกอบนา  ตําแหน่งครู   กรรมการ 
๗. นางสาวนภาพร เสียงเย็น  ตําแหน่งครู   กรรมการ 
๘. นางสาวจินตนา คําเงิน   ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๙. นางสาวธีรรัตน์ เปูากัณหา  ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นายปฐมวงศ์ คําบุศย์   ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางณฤดี  อาศูรย์   ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นายพิเชษฐ บุญจันทร์น้อย  ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร ตําแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุดา  ระสา   ตําแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๕. นายจักรี  สอนนุช   ตําแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร  ตําแหน่งครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 

 
 ให๎คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๑  ได๎ปฏิบัติตามกรอบการท างาน                 

เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  



๒๔๗ 

 

 

ทั้งนี้    ตั้งแตํวันที่   ๒  เดือน ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

(นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจํางศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 

 


