
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
 แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจัดท าเป็นเล่มฉบับนี้เป็นโครงการตามกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  จ านวนอย่างน้อย  ๔ รายการ  ตามนโยบายของรัฐบาลไว้
ครบทุกด้านทุกระดับชั้นไว้แล้ว 

๑.กิจกรรมค่ายวิชาการ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ในสาระวิชาที่ต้อง
ปรับปรุงหรือเพื่อส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนโดยปรับรูปแบบบูรณาการอย่างหลากหลาย 

๒.คุณธรรมและลูกเสือ  เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมของเด็กนักเรียน  ทั้งในด้านจิตใจ  
และร่างกายเป็นการปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียนยิ่งข้ึน 

๓.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง  และหลากหลาย  เพิ่มองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน 

๔.กิจกรรมบริการสารสนเทศด้าน ICT    เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี   ให้ทัน
กับสภาวะกาลของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ทางราชการได้ให้เงินอุดหนุนมาเป็นค่าใช้จ่ายด้วยพอสมควร  โดยที่โรงเรียนต้องบริหาร และ
ระดมทรัพยากรเพิ่มเติม  สมทบต่อไป  โรงเรียนได้จัดและพัฒนากิจกรรมที่กล่าวมา  พร้อมให้เกิดความ
หลากหลาย  และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นคนดีต่อไปในสังคมโดยเน้นใน
เรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด 
 
 
 
 

                                                                                  คณะผู้รับผิดชอบจัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



ประกาศเห็นชอบแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ตามนโยบายเพิ่มเวลารูข้องกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

……………………………………………. 
 

  ตามที่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)                 
ได้ด าเนินการประชุม จัดท า แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564  โดยยึด         
กลยุทธ์ เป้ าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี  พ .ศ .  2561 - 2564  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 น ามาบูรณาการเป็นโครงการ กิจกรรม โดยจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องเป็นแผนที่
สามารถน าไปด าเนินการได้มีประสิทธิภาพคาดว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาโรงเรียนยิ่งขึ้นต่อไป 

  พร้อมกันนี้ ได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  เรียบร้อยแล้วสามารถน าไปเป็นแผนด าเนินงานได้ ข้าพเจ้าในฐานะประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน
ว่าที่ประชุมเห็นชอบและรับรองเป็นแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2564  สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

    

 

    ลงชื่อ   พล.ต.ต. 
                                          (สุนทร   เฉลิมเกียรติ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                           โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ข 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                                                    
หน้า 
ค าน า ก    
ประกาศเห็นชอบแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
งบประมาณ                                                                                                             2                 
โครงการกิจกรรมระดับปฐมวัย                                  5                                                                       
โครงการกิจกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                                                            27                                                                                                                                                                                                 
ภาคผนวก                                                                                                              78                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



 
 

สารบัญตาราง 
 
เรื่อง  หน้า 
 
- งบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของรัฐบาล                                                 
   ปีการศึกษา 2564     3    
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งบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ปีการศึกษา 2564 



ภาคเรียน1 ภาคเรียน2 รวม ภาคเรียน1 ภาคเรียน2 รวม ภาคเรียน1 ภาคเรียน2 รวม

อ.1 41 41 34,850      34,850      69,700       4,100       4,100       8,200      8,815       8,815       17,630     1. จัดสรรลงโครงการกิจกรรมให้กันงบกลางไว ้10%

อ.2 41 41 34,850      34,850      69,700       4,100       4,100       8,200      8,815       8,815       17,630     2. จัดไวส่้วนกลางซ้ือกระดาษระดับชั้นต่าง ๆ

อ.3 54 54 45,900      45,900      91,800       5,400       5,400       10,800     11,610      11,610      23,220     มาเบิกถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง ข้อสอบปลายภาค

รวม อ. 136 136 115,600   115,600   231,200     13,600     13,600     27,200     29,240     29,240     58,480     3. ข้อมูลนีเ้ป็นประมาณการอาจมีความคลาดเคล่ือน

ป.1 73 73 69,350      69,350      138,700     14,235      14,235      28,470     17,520      17,520      35,040     บ้างตามเด็กย้ายเข้าออก ซ่ึงยังไม่ถึง 10 ม.ิย. 2564

ป.2 73 73 69,350      69,350      138,700     14,235      14,235      28,470     17,520      17,520      35,040     

ป.3 56 56 53,200      53,200      106,400     10,920      10,920      21,840     13,440      13,440      26,880     
รวมป.1-3 202 202 191,900   191,900   383,800     39,390     39,390     78,780     48,480     48,480     96,960     

ป.4 60 60 57,000      57,000      114,000     11,700      11,700      23,400     14,400      14,400      28,800     

ป.5 58 58 55,100      55,100      110,200     11,310      11,310      22,620     13,920      13,920      27,840     

ป.6 83 83 78,850      78,850      157,700     16,185      16,185      32,370     19,920      19,920      39,840     

รวมป.4-6 201 201 190,950   190,950   381,900     39,195     39,195     78,390     48,240     48,240     96,480     

รวมป.1-6 403 403 382,850   382,850   765,700     78,585     78,585     157,170   96,720     96,720     193,440   

ม.1 70 70 122,500    122,500    245,000     14,700      14,700      29,400     30,800      30,800      61,600     

ม.2 70 70 122,500    122,500    245,000     14,700      14,700      29,400     30,800      30,800      61,600     

ม.3 58 58 101,500    101,500    203,000     12,180      12,180      24,360     25,520      25,520      51,040     

รวมม.1-3 198 198 346,500   346,500   693,000     41,580     41,580     83,160     87,120     87,120     174,240   

รวมทั้งสิ้น 737 737 844,950   844,950   1,689,900   133,765   133,765   267,530   213,080   213,080   426,160   

ประมาณการงบประมาณปี  2564  ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ)์ 

ระดับชั้น
จ านวน น.ร.
 ภาค 1/61

จ านวน น.ร.
 ภาค 2/61

อุดหนุนรายหวั อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ



 
สรุปงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เพ่ือจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

ระดับชั้น 
ประเภทงบ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
หมายเหตุ จ านวน

โครงการ 
งบที่มีอยู่/ได้รับ งบที่ขอใช้ สรุปงบคงเหลือ จ านวน

โครงการ 
งบที่มีอยู่/ได้รับ งบที่ขอใช้ สรุปงบ

คงเหลือ 
ระดับก่อนประถม 
งบก่อนประถม 

5
โครงการ 

รับจัดสรร = 29,240 
เหลือจากภาค 2/63 
22,435 
รวม =  51,675 
 

13,480 คงเหลือ 
= 38,195 

5 
โครงการ 

รับจัดสรร 
=  29,240 
เหลือจากภาค1/64 
=  38,195 
รวม =  67,435 

 
45,000 

คงเหลือ 
22,435 
 

- 

ระดับประถมงบ
ประถมศึกษา 

10
โครงการ 

รับจัดสรร = 96,720 
เหลือจากภาค 2/63 
=  70,317 
รวม = 167,037 

50,000 คงเหลือ 
= 117,037 

9 
โครงการ 

รับจัดสรร 
=  96,720 
เหลือจากภาค1/63 
= 117,037 
รวม = 213,757 

143,440 70,317 
 

- 

ระดับมัธยมศึกษา 
งบมัธยมศึกษา 

3 
โครงการ 

รับจัดสรร = 87,120 
เหลือจากภาค 2/63 
=81,840 
รวม = 168,960 
 

30,000 คงเหลือ 
= 138,960 

3 
โครงการ 

รับจัดสรร 
=  87,120 
เหลือจากภาค1/64 
= 138,960 
รวม = 226,081 

144,240 คงเหลือ 
81,840 

- 
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รายละเอียดโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2564 

 



 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แสดงงบประมาณ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงงบประมาณการด าเนินการ ระดับก่อนประถมศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ภาค1/64 ภาค2/64 

1. โครงการเรียนรู้ ขนม อาหาร จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมวิชาการ) 

3,480 - นางสาวเกศมณี 

2. โครงการด้วยรักและผูกพัน - 20,000 นางจีรภา 
3. โครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียนรัก

ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสร้างธรรมชาติ
ให้สวยงาม(กิจกรรมคุณธรรม) 

5,000 - นางสาวสุนันทา 

4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา(กิจกรรมทัศนศึกษา) 

- 25,000 นางาวแก้วตา 

5. โครงการฝึกทักษะ ICT(กิจรรมICT) 5,000 - นางสาวปทิตตา 
 รวม 13,480 45,000  
  58,480  
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1.ชื่อโครงการ        เรียนรู้ขนม  อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน        กิจกรรมวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว, นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง  ,นางจีรภา   วรดี 

      นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม , นางสาวปทิตตา   ชา่งทุ่งใหญ่ ,                                            
                                     นางสาววรัชญ์กัญญ์     ทรพัย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤษภาคม  2564  - มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 /  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.4 

     มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน  การจัดโครงการ “เรียนรู้ขนม อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” จะช่วยให้เด็กสนใจรักการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ  รอบตัว  ท าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  สร้างโอกาสให้เด็ก
ไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

วัตถุประสงค์ 
1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

เป้าหมาย 
 ก. ด้านปริมาณ 
  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมโครงการ “เรียนรู้ขนม อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 ข. ด้านคุณภาพ 

1. เด็กร้อยละ 91 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กร้อยละ 91  มีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กร้อยละ 91  มีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. เด็กร้อยละ 91  มีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กร้อยละ 91  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 91  ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กร้อยละ 92  เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
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        ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

เรียนรู้ขนมไทย
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 
 

นางสาวเกศมณี       
สาลีแก้ว 

 2. วางแผนด าเนินการ 
-  ติดต่อบุคคลใน
ท้องถิ่นที่ท าขนมและ
อาหาร 
-  ประชาสัมพันธ์ให้
เด็ก  ผู้ปกครอง  ครู
ทราบ 
ด าเนินตามโครงการ 
“เรียนรู้ขนม อาหาร
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ขนม อาหาร 
 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3,480 บาท 

- ส.ค.64 นางสาวเกศมณี 
สาลีแก้ว  และ
คณะครูปฐมวัย 
 

 

 

นางสาวเกศมณี 
สาลีแก้ว 

 3. ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวเกศมณี 
สาลีแก้ว 

 4. สรุปและรายงานผล   มี.ค. 65 นางสาวเกศมณี สาลี
แก้ว 
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การประเมินโครงการ 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 

1. เด็กร้อยละ 91 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กร้อยละ 91  มีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจ
หรือสงสัย 
3. เด็กร้อยละ 91  มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. เด็กร้อยละ 91  มีทักษะการแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
5. เด็กร้อยละ 91  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 91 ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
7. เด็กร้อยละ 92 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

-  การปฏิบัติจริง 
-  การสังเกต 
-  สอบถาม 
-  ภาพถ่าย 
-  การวาดภาพ 

-  ผลงานการปฏิบัติจริง 
-  แบบบันทึกการสังเกต 
-  แบบบันทึกการสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว)  
 
 
 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
            (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
            (นางรัตนาภร     คงเปรม) 

                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสุนัย  ทองนวล) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2. ชื่อโครงการ              ด้วยรักและผูกพัน 
แผนงาน   กิจกรรมคุณธรรม/จริยธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจีรภา  วรดี,  นางสาวแก้วตา ตะเพียนทอง นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว          

นางสาวสุนันทา  ทักษิณธรรม, นางสาวปทิตา   ช่างทุ่งใหญ่  
นางสาววรัชญ์กัญญ์      ทรัพย์ผุด  และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 

ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2  / ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 3  
สอดคล้องมาตรฐาน        มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  เป็นหลักสูตรการศึกษามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  มีพัฒนาการที่ดี  ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม 

และสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน  กิจกรรมด้วยรักและผูกพันเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง  นักเรียนกับคุณครู  นักเรียนกับโรงเรียนให้มีความกตัญญูระลึกถึงความรัก  ความ
ผูกพันที่ดีต่อกันเมื่อเรียนจบไปแล้ว 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ชว่ยเหลือตัวเอง 

 2.  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3.  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
เป้าหมาย 

ก. ด้านปริมาณ 
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนได้ร่วมโครงการด้วยรักและผูกพัน 

ข. ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 90 เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ช่วยเหลือตัวเอง 
2.  ร้อยละ 90  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

      3.  ร้อยละ 90  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/65 

ด้วยรักและ
ผูกพัน 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 

 

นางจีรภา  วรด ี

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
-  ติดต่อร้านถ่ายรูป
สัญลักษณ์เพ่ือจัดท า
ภาพถ่ายหมู่พร้อม
กรอบรูป 
-  คณะครูชั้นอนุบาล 

1 จัดชุดการแสดงของ
นักเรียนห้องละ 1 ชุด 
-  คณะครูชั้นอนุบาล 

2 ฝึกซ้อมร้องเพลงหมู่
ชุด “อนุบาลร าลึก 

และอ าลาอนุบาล” 
-  จัดเตรียมเอกสาร
แบบประเมิน             

แบบรายงานตัวของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
-  ติดต่อร้านอาหารจัด
ท าอาหารเลี้ยง
ผู้ปกครอง 

- งบพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน 
20,000 บาท  

 

พ.ค. 64 
- มี.ค.65 
ม.ค.65 

 
 
 

ม.ค.65 
 
 

ม.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

 
 

นางจีรภา  วรดี
และคณะครู
ปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 -  จัดท าป้ายโครงการ
ด้วยรักและผูกพัน 
-  ท าหนังสือเชิญคณะ
ครูร่วมโครงการ 
-  ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

  ก.พ.65 
 

มี.ค.65 
 

 

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 
 

นางจีรภา  วรด ี

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค.65 
 

นางจีรภา  วรด ี

 
 
การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1.  ร้อยละ  90  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  
ช่วยเหลือตัวเอง 
2.  ร้อยละ 90 เด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ร้อยละ 90 เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ 

-  การสังเกต 
-  ประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  ภาพถ่าย 

-  แบบบันทึกการสังเกต 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  กล้องถ่ายรูป 

 
 
ผลคาดว่าจะได้รับ 

1.  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ชว่ยเหลือตัวเอง 

2.  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 
 3.  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
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   (ลงชื่อ) ..........................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                                           (นางจีรภา     วรดี) 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                                  (นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน) 
                                รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                  (นางรัตนาภร      คงเปรม) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................................  ผู้อนุมัติโครงการ  
    (นายสุนัย     ทองนวล) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.  ชื่อโครงการ ปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน  รักชุมชน สิ่งแวดล้อมและสร้างธรรมชาติ
ให้สวยงาม 

แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข,  นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว,  

นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม,  นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง   
นางจีรภา  วรดี, นางสาวปทิตตา    ช่างทุ่งใหญ่   
และ นางสาววรัญญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ 2.4 
    มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ 3.2, 3.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นความหลากหลายของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และมีความรัก ภูมิใจในถิ่นฐานของตนเองการจัดโครงการปลูกจิตส านึก
รักโรงเรียน รักชุมชน สิ่งแวดล้อมและสร้างธรรมชาติให้สวยงาม เป็นการฝึกให้เด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ รู้จักการช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เด็กเป็นบุคคลที่ควรปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม       
ปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเพ่ือเป็นรากฐานแห่งความดี การปฏิบัติตนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
ชุมชนที่ตนเองอยู่ เป็นการสร้างเยาวชนที่ดี เก่งให้กับบ้านเมืองในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน รักชุมชน สิ่งแวดล้อม 

และสร้างธรรมชาติให้สวยงาม 
ข. ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. ร้อยละ 92 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. ร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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     ขัน้ตอนด าเนินงาน / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/65 

ปลูกจิตส านึก
รักโรงเรียน  รัก
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมและ
สร้างธรรมชาติ
ให้สวยงาม 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 

  พ.ค. 64 
 

นางสาวแอนนา  
สงเคราะห์สุข 

 2. วางแผนค าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนผู้ปกครอง
ทราบ 
-  ด าเนินการตาม
โครงการปลูกจิตส านึก
รักโรงเรียนรักชุมชน
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ธรรมชาติให้   สวยงาม 
- จัดกิจกรรม เก็บขยะ
รอบบริเวณ  โรงเรียน   
ทุกวันพฤหัสบดี 
- จัดมุมสวนหย่อมนั่ง
พักผ่อนชมธรรมชาติ 
- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกไว้โดยการจัดหา
ปุ๋ยคอก/ดินมาใส่เพ่ือ
บ ารุงต้นไม้ 
- จัดกิจกรรมโลกสวย
ด้วยมือหนู 
(ปลูกต้นไม้  ประดิษฐ์
ของเล่น/ของใช้      
เล่านิทานอนุรักษ์
ธรรมชาติ) 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5,000 บาท 

- มิ.ย.64 –  
มี.ค65 

นางสาวแอนนา  
สงเคราะห์สุขและ
คณะครูปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/65 

 3. ประเมินผล 
 

  มี.ค.65 นางสาวแอนนา  
สงเคราะห์สุข 

 4. สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค.65 นางสาวแอนนา  
สงเคราะห์สุข 

 
 
การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน 
เครื่องมือ 

 
1. ร้อยละ 90 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. ร้อยละ 92 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
3. ร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

-   การสังเกต 
-   การปฏิบัติจริง 
-   สอบถาม 
-   ภาพถ่าย 
-   การสะท้อน 
    ความคิดของเด็ก 

-   แบบบันทึกการสังเกต 
-   แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
-   แบบประเมิน 
-   กล้องถ่ายรูป 
-   ใบงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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(ลงชื่อ)……………………………...........…….. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข) 

 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 

                      (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)  
                              รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
        (นางรัตนาภร      คงเปรม)          
                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 

(ลงชื่อ)……………………….................……….. ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสุนัย      ทองนวล) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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4.  ชื่อโครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
แผนงาน   กิจกรรมทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง, นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม 

นางจีรภา วรดี,นางสาวเกศมณ ีสาลีแก้ว,นางสาวปทิตตา ช่างทุ่งใหญ่  
นางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 

ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2564- มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2  / ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.4 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  
 

 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวในชุมชน 
 จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่จะ
ช่วยให้เด็กได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  การน าเด็กไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้ภายนอก   จึงเป็นการส่งเสริมให้เด ็กเกิดทักษะกระบวนการความคิดรวบยอด   ความคิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์เชื่อมโยงความรู้หรือทักษะต่างๆน าไปใช้แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  และเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
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เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 

เด็กระดับปฐมวัยทุกคนได้ร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  
ข. ด้านคุณภาพ 

1. เด็กร้อยละ 91 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กร้อยละ 91  มีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กร้อยละ 91  มีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
4. เด็กร้อยละ 91   มีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กร้อยละ 91   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 91 ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กร้อยละ 92 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 

 

นางสาวแก้วตา   
ตะเพียนทอง 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
-  ครูส ารวจสถานที่
เพ่ือพาเด็กไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
-  ติดต่อประสานงาน
รถบัส 

- งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
25,000 บาท 

 

 
 

ต.ค. 64 
 
 

พ.ย. 64 
 

นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 

และคณะครู
ปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 -  ประชาสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองในการน า
เด็กไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
-  ท าประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน(เพ่ิมเติม) 
-  ส่งหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
-  ติดต่อขอนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์เพ่ือ
ช่วยดูแลนักเรียน 
-  นักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
 

  พ.ย. 64 
 
 
 

พ.ย. 64 
 

พ.ย. 64 
 

พ.ย. 64 

 

 3.  ประเมินผล   มี.ค. 65 นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง  
 4.  สรุปและรายงาน

ผล 
  มี.ค. 65 นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 
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การประเมินผล 
   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1. เด็กร้อยละ 91 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กร้อยละ  91  มีการตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กร้อยละ  91  มีความสามารถใน
การคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
4. เด็กร้อยละ  91   มีทักษะการ
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ ได้ 
5. เด็กร้อยละ  91   มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ  91  ใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ 
7. เด็กร้อยละ  92 เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  การวาดภาพจากการไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 
-  ภาพถ่าย 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
-   ผลงานนักเรียน 
-  กล้องถ่ายรูป 

 
 
ผลคาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2. เด็กมีการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4. เด็กมีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
7. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
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(ลงชื่อ) ...............................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              (นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง) 

 
 

 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
(นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
 (นางรัตนาภร     คงเปรม) 

                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 

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

                                     (นายสุนัย     ทองนวล) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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5.  ชื่อโครงการ   โครงการฝึกทักษะ ICT ระดับอนุบาล 
แผนงาน   กิจกรรม ICT 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปทิตตา    ช่างทุ่งใหญ่ , นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว, 

นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม , นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง    
            นางจีรภา  วรดี, นางสาววรัชญ์กัญญ์  ทรัพย์ผุด  

และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 / 

      ยุทธศาสตร์ที่   6  กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5 

มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2, 3.3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เป็นไปตามศักยภาพและ
เหมาะสมกับวัย โดยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยมีสื่อ ICT ต่างๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี มีหลากหลาย ท าให้เด็กมีความสนใจ และเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก
สามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เด็กได้รับบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3. เด็กได้รับการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ “ไอซีที” (ICT) 
ข. ด้านคุณภาพ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้รับบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

2. เด็กร้อยละ 92 ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับวัย 
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ขันตอนด าเนินงาน / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 

งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียน 
1/64 

ภาคเรียน 
2/64 

ไอซีที (ICT) 1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 
 

นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 

 2.  วางแผนค าเนิน
การ 
- ส่งแบบสอบถาม
ความต้องกรสื่อ ICT 
จากคณะครูระดับ
อนุบาล 1-2 
- คัดเลือกสื่อที่
เหมาะสม 
- จัดซื้อสื่อ ICT 
- มอบสื่อICT แก่ครู
ประจ าชั้น 
- ครูด าเนินการใช้สื่อ
ตามความเหมาะสม 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5,000 บาท 

- มิ.ย.64- 
มี.ค.65 

นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่และ
คณะครูปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค.65 นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 
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     การประเมินผล 

 
  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กได้รับบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3. เด็กได้รับการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………….……….. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวปทิตตา     ช่างทุ่งใหญ่) 

 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 

              (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                         รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 

           (นางรัตนาภร     คงเปรม) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 

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

  (นายสุนัย  ทองนวล) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1. เด็กร้อยละ 90 ได้รับบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2. เด็กร้อยละ 92 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

-   การสังเกต 
-   การสัมภาษณ์ 
-   แบบประเมินการ
ด าเนินโครงการ 
-   ภาพถ่าย 

-   แบบบันทึกการสังเกต 
-   แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
-   แบบประเมิน 
-   กล้องถ่ายรูป 
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โครงการกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษา 1-6 

ระดับมัธยมศึกษา 1-3 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แสดงงบประมาณ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 
ปีการศึกษา 2564 

 
ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

 
ระดับชั้น 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ ประถม มัธยม 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
1. ค่ายทักษะวิชาการ ป.1-ม.3 15,000 - 10,000 - นางเปรมวดี            

และคณะ 
2. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ

เขียนระดับประถมศึกษา 
ป.1-3 5,000 3,000 - - นางวชรพร          

และคณะ 
3. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ

เขียนระดับประถมศึกษา 
ป.4-6 5,000 3,000 - - นางรัชฎาพร  

และคณะ 
4. โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับชั้นป.1-3 
ป.1. – 3 - 18,000 - - นายเอกพล 

 เรืองสกุล 
5. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญระดับชั้น ป.4-6 
ป.4-6 - 23,000 - - นายเพทาย          

และคณะ 
6. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับป.1-

3 
ป.1-3 - 36,065 - - นางวชรพร         

และคณะ 
7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับป.4-

6 
ป.4-6 - 45,375 - - นางสาวขวัญหทัย 

และคณะ 
8. โครงการเรียนรู้ ICT ระดับ ป.1-3 ป.1-3 5,000 5,000 - - นายนราฤทธิ์ 

และคณะ 
9. โครงการเรียนรู้ICTป 4.-6 ป.4-6 10,000 10,000 - - นายนราฤทธิ์ 

และคณะ 
10. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ม.1-3 
ม.1-3 - - - 104,240 นายเอกชัย        

และคณะ 
11. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1-3 ม.1-3 - - - 40,000 นางสาวฐิติวรรณ 

และคณะ 
12. โครงการเรียนรู้ ICTม.1-3 ม.1-3 - - 10,000 - นายบุญฤทธิ์  
13. โครงการป้องกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ป.1-3 
ป.4-6 

2,500 
2,500 

2,500 
2,500 

- 10,000 นางสาวน้้าเพชร
และคณะ 

รวม 45,000 148,440 20,000 154,240  
193,440 174,240 
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1.โครงการ             ค่ายทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน                      วิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางเปรมวดี  จักรเพชร,น.ส.ภคณัท เงินทองดี ,น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2563  ถึง  มีนาคม  2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 /  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน       มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1  ตบช.ที่1-6   ข้อที่ 1.2  ตบช.ที่3    
                                          มาตรฐานที่3  ข้อที่ 3.1   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มุ่งเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการค่าย
บูรณาการวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี รวมถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของสถานศึกษา 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่โรงเรียนต้องเร่งรัดในการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือเชื่อมโยงศาสตร์  หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย  มีความหลากหลาย  ซึ่งหลักการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ทักษะทางวิชาการ  ครูผู้สอนจะต้องตระหนักเสมอว่ากิจกรรมนั้นต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก การแก้ไขปัญหา จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการท างานเป็นทีม สามารถทบทวนการท างาน สรุป
ขั้นตอนการท างาน ประโยชน์ของงาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  ปฎิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
 5. เพื่อส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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3.เป้าหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90  
 2. นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฎิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
ร้อยละ 83 
 3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 84 
             4. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  อดทน     
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์   ร้อยละ 88   
              5. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 86  
 
4.ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลักมีแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - พ.ค.64 นางเปรมวดี   

จักรเพชร 2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- - พ.ค.64 

3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
      3.1 ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการในการพัฒนา 

     3.2 ประชุมครูคณะครูในโรงเรียนทุก
คนเพ่ือ ร่วมวางแผนปรึกษา  แลกเปลี่ยน
คว ามคิ ด เห็ น  กา รจั ดท า กิ จ ก ร รม /
โครงการ 
    3.3 จัดท าโครงการและปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการ 
    3.4 ส ารวจ/จัดเตรียมบุคลากร   วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องและที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

- - พ.ค.64 

4.  สร้างความตระหนัก 
   4.1  ผู้บริหาร ครูและผู้เก่ียวข้อง
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ของโรงเรียน 
       4.2  ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

- -  
พ.ค. 64 

 

ผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู 
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กิจกรรม 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 ระยะเวลา 
5. ด าเนินการโครงการค่ายทักษะวิชาการ 
  5.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระออกแบบกิจกรรมและ
น าเสนอกิจกรรม 
  5.2  ด าเนินการตามโครงการดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  ค่ายบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 
กิจกรรมที่ 2  ค่ายบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
- 6 

ประถม 
15,000 
มัธยม 

10,000 
 

      - ก.ย. 64 ผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
และคณะครู 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง   ก.ย. 64 คณะครู 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บริหาร 

  ต.ค. 64 ฝ่ายวิชาการ 

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเปรมวดี  จักรเพชร ,นายปฐมเดช  สุขศิริ และคณะ 

6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

7. การประเมินผล 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการวัดผลและ 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3  มีความพึงพอใจ  
  2. นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฎิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
   3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
    4. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  อดทน     อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์    
     5. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

1. ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
2. ประเมิน 
 
3. ประเมิน 
 
 
4.  แบบสังเกต 
 
 
5.แบบสังเกต 
 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 
 
-แบบบันทึกการสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
 

 
 
 

 

159 161 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...........................................................  

                  (นางเปรมวดี      จักรเพชร)     

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...........................................................  

                                                  (น.ส.ภคณัท    เงินทองดี) 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................    

                                                  (น.ส.ฐิติวรรณ     สารพิมพ์)           

 

 

ผู้นิเทศและก ากับโครงการ..................................................  

                                                  (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/บริหารงานทั่วไป 

     

ผู้นิเทศและก ากับโครงการ..................................................    

                                                (นางรัตนาภร     คงเปรม)       

                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร  

 

   

      ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                    (นายสุนัย       ทองนวล) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2.  โครงการ  พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษา ที่ 1-3 
แผนงาน   กิจกรรมวิชาการ ระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรณัชชา  พูพวง,นางสาวอรกช  เกตุประดิษฐ์ ,นางวชรพร   จันดา                  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2   กลยุทธ์ที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  ด้านผู้เรียน    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1 ตบช.1  
           มาตรฐานที่ 2  ข้อ 2.3    
                     มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.4 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ยึด
หลักการและแนวคิดส าคัญคือ  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจึงจัดให้มี
กิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  เป็น
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียน  จัดให้มีการประเมินผลอย่างจริงจัง  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทางด้านภาษาได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 
3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 86 
 2. ด าเนินงานพัฒนาวิชากรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย      
       ร้อยละ 88 
 3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 88 
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   4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

1.ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ(Do) 
1.กิจกรรมอ่าน
เขียนก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมเรียนรู้
ตามความสนใจ 
 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินการ 
1.จัดท าแบบบันทึกการอ่าน - 
เขียน จ านวน 175 เล่ม ชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1-3 โดยจัดถ่ายเอกสารแบบ
บันทึกการอ่าน - เขียน 
-ครูทดสอบการเขียนวันละ 10-15        
ค าทุกวันในชั่วโมงภาษาไทย 
-ทดสอบเขียนตามค าบอกภาค
เรียนละ 3 ครั้ง (มิ.ย. ก.ค. ส.ค./
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.) 
-สรุปการพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนปลายภาคเรียน 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจ 
-จัดกิจกรรมเป็นสายชั้นด าเนิน
กิจกรรมตามความสนผู้เรียนและ
บันทึกกิจกรรม 
-กิจกรรมคลินิกอ่าน - เขียน  
-วัสดุที่ใช้ประกอบกิจกรรม แบบ
บันทึกการอ่าน 
 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64 
 
พ.ค.64 
 
พ.ค. -มิ.ย
64 
 
 
พ.ค. 64 -
ก.พ.65 

กิจกรรม 
ป.1-ป.3 

ภาค 1/64 
= 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ป.1-ป.3 

ภาค 2/64 
= 3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอูรณัชชา 
 
 
 
 
 
คณะครู 
สายชั้น  
ป.1-3 
 
 
 
 
 
ครอูรณัชชา 
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กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียน
ที่ 2/64 

3.ขั้นตรวจสอบ
(Check) 

-หลักฐานการจัดจ้างและจัดซื้อวัสดุ 
-การทดสอบเขียนตามค าบอกแต่ละ
สายชั้น 
-การด าเนินกิจกรรมของครูในการฝึก
เขียนตามค าบอก 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจ 

มิ.ย 64- 
ก.พ.65 

  ครอูรณัชชา 
และคณะครู 
ร่วมโครงการ 
 

4.ขั้นรายงาน
(ACTION) 

-สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มี.ค.65   ครอูรณัชชา 
และคณะครู 
ร่วมโครงการ 
 
 

 
 
      5. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต(Out put) 
1.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 86 

 
-ชิ้นงาน 
-ทดสอบการเขียน
ค า 
-การนิเทศ 

 
-แบบบันทึก/ชิ้นงาน 
-แบบบันทึกการเขียนค า 
 
-แบบบันทึกการนิเทศ 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. ด าเนินงานพัฒนาวิชากรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 86 
2. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 86 
  
 

 
-สังเกต 
-แบบบันทึก
คะแนน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
-แบบบันทึก/ใบความรู้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
    2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทางด้านภาษาได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
    3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
    4. ผู้เรียนมีทักษะรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

     
 
 
    ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                      (นางสาวอรณัชชา    พูพวง) 
 
 
    ลงชื่อ.................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
                                     (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน) 
                               รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
    ลงชื่อ.................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
                                       (นางรัตนาภร      คงเปรม) 
                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 

 
                       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสุนัย     ทองนวล) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.  ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษา ที่ 4-6 
แผนงาน    กิจกรรมวิชาการ ระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชฎาพร    วันเย็น , นางสมใจ  แกล้วกล้า และคณะครู 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564  -  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  ตบช.1 
     มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.3 
     มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.4 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551    
ยึดหลักการและแนวคิดส าคัญคือ  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจึงจัด
ให้มีกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ  
เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียน  จัดให้มีการประเมินผลอย่างจริงจัง  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเป็น  ท าเป็น  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหผู้้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 2. เพ่ือใหผู้้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทางด้านภาษาได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 4. เพ่ือใหผู้้เรียนมีทักษะรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 
3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 86 
 2. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 88 
 3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 88 
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       4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม การด าเนินการ ภาคเรียน

ที่ 1/64 
ภาคเรียน
ที่ 2/64 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ(Do) 
1.กิจกรรมอ่านเขียนก่อน
เรียน 
 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรมเรียนรู้ตาม
ความสนใจ 
 
 
3.ขั้นตรวจสอบ(Check) 
 
 
 
 
4.ขั้นรายงาน(ACTION) 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินการ 
1.จัดท าแบบบันทึกการอ่าน-เขียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจัดถ่าย
เอกสารแบบบันทึกการอ่าน – เขียน 
-ครูทดสอบการเขียนวันละ 10-15 ค า
ทุกวันในชั่วโมงภาษาไทย 
-ทดสอบเขียนตามค าบอกภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
-สรุปการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนปลายภาคเรียน 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ 
-จัดกิจกรรมเป็นสายชั้นด าเนินกิจกรรม
ตามความสนผู้เรียนและบันทึกกิจกรรม 
-กิจกรรมคลีนิคอ่านเขียน 
-วัสดุที่ใช้ประกอบกิจกรรม แบบบันทึก
การอ่าน 
-การทดสอบเขียนตามค าบอกแต่ละ
สายชั้น 
-การด าเนินกิจกรรมของครูในการฝึก
เขียนตามค าบอก 
-สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
-ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม 
ป.4-ป.6 

ภาค 1/64 
= 5,000 

กิจกรรม 
ป.4-ป.6 

ภาค 2/64 
= 3,000 

 
 
 
 
 
 

นางรัชฎาพร   
วันเย็น 
 
 
 
 
คณะครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางรัชฎาพร  
วันเย็น,  
และคณะครู       
ป.4-ป.6 
 
 
 
 
 
นางรัชฎาพร  
วันเย็น 
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    5. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต(Out put) 
1.  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน ฟัง ดู
ร้อยละ85 
2.  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ85 

 
-ชิ้นงาน 
-ทดสอบการเขียนค า 
-การนิเทศ 

 
-แบบบันทึก/ชิ้นงาน 
-แบบบันทึกการเขียนค า 
 
-แบบบันทึกการนิเทศ 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการอ่าน  การ
เขียนมากยิ่งขึ้น 
2.  นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้านการอ่าน 
การเขียน  และมีทักษะชีวิตที่ดี 

 
-สังเกต 
-แบบบันทึกคะแนน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
-แบบบันทึก/ใบความรู้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
     6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  มีความรู้  ความสามารถอ่านคล่อง  เขียนคล่องตาม 
                 ศักยภาพ 
          2. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

  
    
        (ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (นางรัชฎาพร      วันเย็น) 

 
 

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
  (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน) 

                       รองอ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

 (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
  (นางรัตนาภร     คงเปรม) 

                        รองอ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

 
          (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสุนัย      ทองนวล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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4.  ชื่อโครงการ   เข้าค่ายลูกเสือพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ป.1-ป.3 
แผนงาน  กิจกรรมคุณธรรมระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรณัชชา     พูพวง ,นางวชรพร   จันดา , นางสาวภคณัค    เงินทองดี 
                                และคณะครูผู้สอนชั้น .1-3 ทุกท่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐาน ที่ 1 ข้อ 1.2 ตบช.ที่ 1,3 มาตรฐานที่ 3 ข้อ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือส ารอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม 
ด้วยการบูรณาการความรู้ ความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันให้บรรลุจุดมุ่งหมายและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มี ศีลธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบเพ่ือพัฒนา    
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือส ารองให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อรองรับการเรียนรู้วิชาลูกเสือ โดยนักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท า

เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ 84 
2. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ร้อยละ 88 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 88 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น 

รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ร้อยละ 86 
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ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่
1/64 

ภาคเรียน
ที่2/64 

1. ขั้น
เตรียม 
(PLAN) 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะท างาน 
3.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
- 

 
- 

 
พฤษภาคม 

2564 

 
น.ส.อรณัชชา พูพวง 
นางวชรพร  จันดา 
 

2. 
ด าเนินการ 
(DO) 
 

1.เตรียมความพร้อม
ประสานงานในท้องถิ่น
พร้อมเอกสารหลักสูตร 
2.เตรียมความพร้อม
เอกสารหลักสูตร ตาราง
ฝึกอบรม 
3.เตรียมความพร้อม
ผู้เรียน 
4.ประสานงานผู้ปกครอง 
5.น าลูกเสือเนตรนารีเข่า
ค่ายฝึกกิจกรรม 

  
 
 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
18,000 

 
 
 

พฤษภาคม 
2564 

ถึงมีนาคม  
2565 

 
 
น.ส.อรณัชชา  พูพวง          
นางวชรพร  จันดา 
น.ส.ภคณัค  เงินทองดี          
คณะครูป.1-3 

3.  ขั้น
ตรวจสอบ 
(CHECK) 

-นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

  มีนาคม  
2565 

น.ส.อรณัชชา  พูพวง          
นางวชรพร  จันดา 
 

4.  ขั้น
รายงาน 
(ACTION) 

-สรุปรายงานและ
ประเมินผลการด าเนินการ 

   มีนาคม 
2565 

น.ส.อรณัชชา  พูพวง          
นางวชรพร  จันดา 
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การประเมินผล 

ตังบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1.ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
2.ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการ
คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ 
และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
4.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ประเมินกิจกรรมค่าย 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต,แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรายงานโครงการ 
- ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ลูกเสือและเนตรนารีส ารองมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ 
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.ลูกเสือและเนตรนารีส ารองยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3.เปิดโอกาสให้ลูกเสือและเนตรนารีส ารองเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง 

เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
4.จัดกิจกรรมให้ลูกเสือและเนตรนารีส ารองได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง 

ความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องได้รับการพัฒนาคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวอรณัชชา   พูพวง) 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางวชรพร       จันดา ) 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
           (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน )             
   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
             (นางรัตนาภร    คงเปรม )             
       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 

 
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสุนัย          ทองนวล) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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5.  ชื่อโครงการ    เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
แผนงาน    กิจกรรมคุณธรรมระดับประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวขวัญหทัย     ฟูใจ , นางรัชฎาพร   วันเย็น 

  และคณะครูผู้สอนชั้น ป.4-ป.6 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม  2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐานด้านผู้เรียน  มฐ.1  ข้อ 1.1 ตบช.2    มาตรฐาน.3 ข้อ 3.1 ,3.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนโดยกระบวนการ 
การกลุ่มด้วยบูรณาการความรู้  ความถนัด  ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรมในกฎระเบียบ เพ่ือพัฒนาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญให้แก่นักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อรองรับการเรียนรู้วิชาลูกเสือโดยนักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
 1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ            
              แก้ปัญหา ร้อยละ 85 
 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
              ร้อยละ 84 
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
              ร้อยละ 87 
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ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ภาคเรียนที ่

1/64 
ภาคเรียนที่  

2/64 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินการ 
   - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะท างาน 
   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 
2.ด าเนินการตามแผน 
   2.1 เตรียมความพร้อม 
        ประสานงานในท้องถิ่น 
        พร้อมเอกสารหลักสูตร 
  2.2 เตรียมความพร้อมเอกสาร 
       หลักสูตร  ตารางการ 
ฝึกอบรม 
  2.3 เตรียมความพร้อมผู้เรียน 
  2.4 ประสานงานผู้ปกครอง 
       นักเรียน 
  2.5 น าลูกเสือ – เนตรนารี ร่วม 
       กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
3. นิเทศติดตามและประเมินผล 
4. สรุปและรายงานผล 

 
 

 
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

ป.4-ป.6 
23,000 บาท 

 

 
น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 
และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ทุกท่าน 
 
 
น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 
และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ทุกท่าน 
 
น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 
และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ทุกท่าน 
 
 
น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 
และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ทุกท่าน 
น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 
และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ทุกท่าน 
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         การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1 .ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ 
และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 
ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 
 
ประเมินกิจกรรมค่าย 

แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
แบบประเมิน  แบบสังเกต 

 
 
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                              (นางสาวขวัญหทัย       ฟูใจ) 

 
 

 
            (ลงชื่อ) ......................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                               (น.ส.ศิรินภา       นาสะอ้าน) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
  (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                               (นางรัตนาภร         คงเปรม) 
                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
           
 
                  (ลงชื่อ)........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                 (นายสุนัย      ทองนวล) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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6.  ชื่อโครงการ     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ระดับ ป.1-ป.3 
แผนงาน    กิจกรรมทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวชรพร   จันดา , น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ์, น.ส.อรณัชชา   พูพวง 

            และคณะครูผู้สอนชั้น ป.1-3 ทุกท่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2564  - มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 4 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน   มาตรฐาน ที่ 1 ข้อ 2 ตบช.ที่ 2,3 มาตรฐานที่ 3 ข้อ 2 ตบช.ที่1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2555 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542     ได้ก าหนดหลักการในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา  การน านักเรียนไป
ยังแหล่งเรียนรู้ภายนอกจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  โดยการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวนนักเรียน 180 คน ครูและบุคลากร  
จ านวน 20 คน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3. เพ่ือให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมร้อยละ 88 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันร้อยละ 88 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 88
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ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/งานส าคัญ ภาคเรียนที ่
1/64 

ภาคเรียนที ่
2/64 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินการ  (PLAN)    
    - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะท างาน 
   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   - ประชุมชี้แจง 
 

 
10 พฤษภาคม  

2564 
ถึง 

31 พฤษภาคม  
2564 

  
-นางวชรพร  จันดา 
 และคณะครูผู้สอน 
 ชั้น ป.1 - 3 
 

2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ(DO) 
    2.1 ส ารวจข้อมูลและสถานที่ที่จะพานักเรียน 
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  การเดินทาง  
   2.2 พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
    - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
   2.3 น านักเรียนกลับถึงโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ
ด้วยความปลอดภัย 
 

 
 พฤษภาคม 

2564 
 

28 พฤศจิกายน 
2564 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

36,065 บาท 

 
- นางวชรพร  จันดา 
   
 
 
-นางวรชพร  จันดา 
-น.ส.อรณัชชา   พูพวง 
 และคณะครูผู้สอน 
 ชั้น ป.1 - 3 
 

3. นิเทศติดตามและประเมินผล(CHECK) 24  มกราคม 
2565 

 

 - นางรัตนาภร คงเปรม 
-น.ส.ศิรินภา  นาสะอ้าน 
 

4. สรุปและรายงานผล(ACTION) 20 กุมภาพันธ์
2565 

 

 - นางวชรพร  จันดา 

 
 การประเมินผล 
 

ตังบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1. ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน 
3. ผู้เรียนมีทักษะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินผลโครงการ 

- แบบสังเกต,แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรายงานโครงการ 
- ภาพถ่าย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางวชรพร     จันดา ) 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
                                        (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน)             
                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
                       (ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
                                     (นางรัตนาภร    คงเปรม )             
                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายสุนัย        ทอนวล) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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  งบประมาณกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียน ป.1 – ป.3 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 4 คัน × 7,500 30,000 30,000 - อาหารฟรีคน
ละ 20 บาท 2. จัดหาอาหารกล่องมื้อกลางวัน 180 คน  - - - 

3. ค่าอาหารมื้อกลางวันครู 20  คน คนละ 30 บาท  600 600 - 
4. ค่าอาหารว่าง  2  มื้อ 200  คน  คนละ 30 บาท 6,000 6,000 - 
5. ค่าน้ าดื่มคนละ 20 บาท จ านวน 200 คน 4,000 4,000 - 
6. ค่าวัสดุประกอบโครงการ 1,465 - 1,465  

สรุปค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 42,065 40,600 -  
 

 
รายละเอียดการใช้วัสดุประกอบโครงการ(รายการที่ 7 ) 
 
ที ่ รายการ หน่วยละ จ านวน งบประมาณ 
1. ค่าถุงพลาสติก ค่าถ่านไฟฉาย ค่ากระดาษช าระ 100 5 ชุด 500 
2. ค่ากระดาษโฟโต้ 95 1 ห่อ 95 
3. ค่ายาสามัญ(ส าหรับนักเรียน) 150 5 ชุด 750 
4. กระดาษเอ 4 120 1 รีม 120 

รวม 1,465 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. แผนงาน   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ระดับ ป.4-ป.6 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ ,  นางรัชฎาพร  วันเย็น  ,นางสาวภาสรุีย์  ผลศรีสง่า  

และคณะครูผู้สอน ป.4-6  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 4 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐาน ที่ 1 ข้อ 1.2 ตบช.ที่ 2 มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2 ตบช.ที่5 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542   ได้ก าหนดหลักการในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  ศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา  การน านักเรียนไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  โดยการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวนนักเรียน 234 คน ครูและบุคลากร  จ านวน  
20 คน  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3. เพ่ือให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมร้อยละ 88 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันร้อยละ 90 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 90
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   ขั้นตอนการด าเนินการ/กจิกรรม 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินการ(PLAN)    
    - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะท างาน 
   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   - ประชุมชี้แจง 
 

 
10 พฤษภาคม  

2564 
ถึง 

31 พฤษภาคม  
2565 

  
- น.ส.ขวัญหทัย 
-นางรัชฎาพร 
 และคณะครูผู้สอน  
ป.4-6ทุกท่าน 
 

2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ(DO) 
    2.1 ส ารวจข้อมูลและสถานที่ที่จะพา
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  การเดินทาง  
 
   2.2 พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
    - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
   2.3 น านักเรียนกลับถึงโรงเรียนวัดธรรม
ศาลาฯด้วย ความปลอดภัย 

 
 พฤษภาคม 

2564 
 

28 พฤศจิกายน 
2565 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
และภาคเรียน 

 2/2564 
45,375 บาท 

 
-น.ส.ขวัญหทัย 
- นางรัชฎาพร 
 
-น.ส.ขวัญหทัย 
- นางรัชฎาพร 
และคณะครู ชั้น ป.4-6  
 

3. นิเทศติดตามและประเมินผล(CHECK) 24  มกราคม 
2565 

 

 - นางรัตนาภร คงเปรม 
 

4. สรุปและรายงานผล(ACTION) 20 กุมภาพันธ์
2565 

 

 - น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ 

 
     การประเมินผล 

ตังบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1. ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน 
3. ผู้เรียนมีทักษะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินผลโครงการ 

- แบบสังเกต,แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบรายงานโครงการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

  งบประมาณกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 5 คัน x 7,500 37,500  -  
2. จัดหาอาหารกล่องมื้อกลางวัน 230 คน คนละ 10 บาท 2,010  - 
3. ค่าอาหารกลางวันครู 20 คน คนละ 30 บาท 450  - 
4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 250 คน คนละ 30 บาท 6,600  - 
5. ค่าน้ าดื่มคนละ 20 บาท จ านวน 250 คน 4,400  - 
6. ค่าวัสดุประกอบโครงการ 310 -  

สรุปค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     
 
       รายละเอียดการใช้วัสดุประกอบโครงการ(รายการที่ 7 ) 

ที ่ รายการ หน่วยละ จ านวน งบประมาณ 
1. แฟ้มสันกว้างตราช้าง 1.5 นิ้ว 95 2 แฟ้ม 190 
2. กระดาษ เอ 4 120 1 รีม 120 

รวม 310 
 
หมายเหตุ   ค่าอาหารกลางวัน ใช้งบรายหัวอาหารกลางวัน หัวละ 20 บาท และเพ่ิมอีก  หัวละ 10 บาท โดย    
               ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
5.  งบประมาณ 
   ตั้งไว้          45,375 บาท 
   ใช้ไป             -    บาท 
   คงเหลือ  ..........................บาท 
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  6. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต(Out put) 
1.  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
ฟัง ดูร้อยละ 82 
2.  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 82 

 
-ชิ้นงาน 
-ทดสอบการเขียน
ค า 
-การนิเทศ 

 
-แบบบันทึก/ชิ้นงาน 
-แบบบันทึกการเขียนค า 
 
-แบบบันทึกการนิเทศ 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการอ่าน  
การเขียนมากยิ่งขึ้น 
2.  นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้านการ
อ่าน การเขียน  และมีทักษะชีวิตที่ดี 

 
-สังเกต 
-แบบบันทึก
คะแนน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
-แบบบันทึก/ใบความรู้ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

  
 
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                             (น.ส.ขวัญหทัย     ฟูใจ ) 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 

                                       (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน )             
                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                      (ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
                                         (นางรัตนาภร    คงเปรม )             
                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 

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

                                   (นายสุนัย        ทอนวล) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ 
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8.  โครงการ โครงการให้บริการสารสนเทศ/ICT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
แผนงาน วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก และคณะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 1 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 1  ข้อ 1.1 ตบชที่ 4,6    
 มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 2  ข้อ 2.6  
 มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 3  ข้อ 3.2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และ
ก าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับ 
 การบริการสารสนเทศ/ICT เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นการให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพ่ิมเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก

การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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    เป้าหมาย 

     1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ 90 
     2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ90 
     3. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
     4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ 89 

ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/วีชาการ ระยะเวลา งบด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. วางแผนการด าเนินการ(PLAN)    
-  ขออนุมัติโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะท างาน 
-  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  ประชุมชี้แจง 

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

   
นราฤทธิ์ คณะ
ครูผู้สอน 
ชั้น ป.1–ป.3 

2. ด าเนินการตามแผน(DO) 
- ประชุมครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
- ให้บริการคอมพิวเตอร์ ในการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
จัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอ
ข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์
โปรแกรม และการติดต่อ สื่อสารใน
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ให้บริการ ICT 

 
พ.ค. 64 - 
ก.พ. 65 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5,000 บาท 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5,000 บาท 

นายนราฤทธิ์ 
ทิศกระโทก 

3. นิเทศติดตามและประเมินผล
(CHECK) 

มี.ค. 65 

  

น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 
นางรัตนาภร  คงเปรม 
นายสุนัย ทองนวล 
 

4. สรุปและรายงานผล(ACTION) มี.ค. 65 
  

นายนราฤทธิ์  
ทิศกระโทก 
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การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
- ฝึกปฏิบัติจริง 
- แบบฝึกหัด  
- แบบทดสอบ 
- สังเกต 
- ซักถาม 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนสร้างชิ้นงาน ผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4. นักเรียนมีนิสัยรักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
   (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก) 
 
 

          (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                          (นางสาวศิรินภา นาสะอ้าน) 
                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

          (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                       (นางรัตนาภร      คงเปรม) 
                              รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................อนุมัติโครงการกิจกรรม 
                                (นายสุนัย   ทองนวล) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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9.  โครงการ โครงการให้บริการสารสนเทศ/ICT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
แผนงาน วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก และคณะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 1 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 1  ข้อ 1.1 ตบชที่ 4,6    
 มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 2  ข้อ 2.6  
 มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 3  ข้อ 3.2     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และ
ก าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับ 
 การบริการสารสนเทศ/ICT เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นการให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพ่ิมเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ 90 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ90 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ

แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ 89 

ขั้นตอนการด าเนินการ/กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/วีชาการ ระยะเวลา งบด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. วางแผนการด าเนินการ(PLAN)    
-  ขออนุมัติโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะท างาน 
-  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  ประชุมชี้แจง 

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

- -  
นราฤทธิ์ คณะ
ครูผู้สอน 
ชั้น ป.4–ป.6 

2. ด าเนินการตามแผน(DO) 
- ประชุมครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
- ให้บริการคอมพิวเตอร์ ในการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
จัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอ
ข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์
โปรแกรม และการติดต่อ สื่อสารใน
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ให้บริการ ICT 

พ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
10,000 บาท 

 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
10,000 บาท 

นายนราฤทธิ์  

ทิศกระโทก 

3. นิเทศติดตามและประเมินผล
(CHECK) 

มี.ค. 65 - - ผอ.สุนัย  ทองนวล 

4. สรุปและรายงานผล(ACTION) มี.ค. 65 - - นายนราฤทธิ์  
ทิศกระโทก 
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        การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
- ฝึกปฏิบัติจริง 
- แบบฝึกหัด  
- แบบทดสอบ 
- สังเกต 
- ซักถาม 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสร้างชิ้นงาน ผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

    
 
  (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                       (นายนราฤทธิ์     ทิศกระโทก) 
 

 
        (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                        (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน) 
                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                        (นางรัตนาภร      คงเปรม) 
                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

                               (ลงชื่อ)....................................................อนุมัติโครงการกิจกรรม 
                                            (นายสุนัย   ทองนวล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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10.  ชื่อโครงการ           โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 
แผนงาน              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ             นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์ , นายปฐมเดช  สุขศิริ ,  

นายปริญญา  ธรรมชาติ, นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว, 
นายรณชัย   ทองงามข า  

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1.2 ตชว. 1 , 3   มาตรฐานที่ 3  
   ข้อที่ 3.1 และ 3.2   
สนองยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 2   กลยุทธ์ที่ 2 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที่ 2 

หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนโดยกระบวนการกลุ่ม   
ด้วยการบูรณาการความรู้  ความถนัด  ความสนใจ  และความแตกต่างระหว่างบุคคลในการที่จะปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันให้บรรลุจุดมุ่งหมายและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมอยู่ในกฎระเบียบ  เพื่อพัฒนาองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  เพ่ือรองรับการเรียนรู้วิชาลูกเสือ โดยนักเรียนให้
ปฏิบัติจริงในค่าย  จึงเห็นสมควรก าหนดโครงการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

เป้าหมาย 
 1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
              แก้ปัญหา ร้อยละ 85 
 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
              ร้อยละ 84 
 3. มีการแลก าเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
              ร้อยละ 87 
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         ขั้นตอนด าเนินการ/กจิกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.วางแผนการด าเนินงาน(PLAN)    
   - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะท างาน 
   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   - ประชุมชี้แจง 

1 พ.ค. 2564 
16   พ.ค. 2564 
16 - 30  พ.ค. 2564 
18 พ.ค.  2564 
19  พ.ค.  2564 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษา 

2. ด าเนินการตามแผน(DO) 
   -  เตรียมความพร้อมประสานงาน   
     ค่ายลูกเสือ พร้อมเอกสารหลักสูตร 
   - เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสาร  
     หลักสูตรตารางการฝึกอบรม 
   - เตรียมความพร้อมค่าพาหนะ   
     ประกันภัย  ความพร้อมของผู้เรียน 
   - ประสานงานผู้ปกครองนักเรียน 
   - น าลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ร่วม 
     กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รวม 3 วัน 
     2 คืน 

 
พ.ย. - ธ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 2565 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าค่ายจากเงิน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาคเรียน 
ที่ 2 จ านวน 
104,240  บาท 

 
นายเอกชัย 
นายปฐมเดช 
นายเพทาย 
และคณะท างาน 
 

3. ขั้นตรวจสอบ(CHECK) - นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 นายสุนัย ทองนวล 

4. ขั้นรายงาน(ACTION) - สรุปรายงานและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

 นายบุญญฤทธิ,                
นายปริญญา 
คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

        งบประมาณ   งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 104,240 บาท
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    การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมิน, แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีความตระหนัก       
รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 

แบบประเมิน, แบบสังเกต, 
แบบบันทึก 

 
 

3. นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  แลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 

แบบประเมิน, แบบสังเกต, 
แบบบันทึก 

 
 

4. นักเรียนมีการท างานอย่างมี
ความสุข   มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 

แบบประเมิน, แบบสังเกต, 
แบบบันทึก 

 
 

5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ประเมินกิจกรรมค่าย 
 
 
 

แบบประเมิน, แบบสังเกต, 
แบบบันทึก 

 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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(ลงชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          (นายเอกชัย    วิเชียรณรัตน์) 
 
 

                (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                              (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน) 
                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
    (ลงชื่อ) ..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับกิจกรรมโครงการ 
                                 (นางรัตนาภร      คงเปรม) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

 
       (ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุนัย       ทองนวล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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11. ชื่อโครงการ           โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา 
แผนงาน             วชิาการ  
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ์ / นายปริญญา ธรรมชาติ  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน      ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน       มฐ. 1 ข้อ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2,5  ข้อ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2,4 มฐ. 2 ข้อ 2.3  

                      มฐ. 3 ข้อ 3.1 , 3.5 

 
1. หลักการและเหตุผล  
           จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดหลักการในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานที่   ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง โดย
ผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้
ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ใน
ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกันสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม 
  
2. วัตถุประสงค์ 6  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. เพ่ือให้นักเรยีนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ  
    เรียนรู้ในแบบต่างๆ 
 

3. เป้าหมาย 
             เชิงเป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ร้อยละ 83 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 87 
3. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 82 
4. ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ใน 

แบบต่างๆ ร้อยละ 83 
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เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความ   

     ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน  
     ชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่  
     หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ 
     ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จาก 
     สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

4. ขั้นตอบด าเนินการและระยะเวลาการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ก าหนด 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. เสนอโครงการ - - พ.ย.
2564 

นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - พ.ย.
2564 

ผู้บริหาร 

3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นเตรียม (PLAN) 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ด าเนินงาน 
 - จัดท าปฏิทินวางแผนการ 
ท ากิจกรรม 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเวลาด าเนินการ 

- - พ.ย.64- 
 มี.ค.65 

 

ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์  
นายปริญญา  ธรรมชาติ 

4. 
 

ด าเนินการตามโครงการ(DO) 
1. ประชุมครูประจ าชั้น ครูพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมทุกท่าน 

  พ.ย.64- 
 มี.ค.65 

 

นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 
คณะครูที่สอนมัธยม 1-3 

 2. จัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน  
โดยเมื่อถึงวันที่ก าหนด คณะครู
รับผิดชอบและคณะครูที่มีหน้าที่ตาม
ค าสั่งของ โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมให้
เกิดผลต่อนักเรียนชั้นม.1- ม.3โดยเข้า
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก) 

 เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 จ านวน                  
40,000 บาท 

 

พ.ย.64- 
 มี.ค.65 

 

นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 
คณะครูที่สอนมัธยม 1-3 

 
 
 
 

66 



 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ก าหนด 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

5 ประเมินผล 
  ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 - นิเทศการด าเนินการ 
 - สังเกตความสนใจของนักเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

  

มีนาคม 
2565 

ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
นายปริญญา  ธรรมชาติ 

6 สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 
 ขั้นรายงาน (ACTION) 
 - สรุปรายงานผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม 
-จัดท าแฟ้มรายงานและรายละเอียด 

  
มีนาคม 
2565 

 

ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
 

 
 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ ,นายปริญญา ธรรมชาติ และคณะ               
6.  สถานที่   แหล่งเรียนรู้กิจกรรมศึกษาภายนอก 
7.  งบประมาณที่ใช้ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000  บาท    
 

8. การประเมินผล 
 

ตวับ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ร้อยละ 83 
2.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย             
ร้อยละ 87 
3.ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 82 
4.ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ใน 
แบบต่างๆ ร้อยละ 83 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-ประเมินโครงการ 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบสัมภาษณ์ 
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     8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความ  
     ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน  
     ชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
     หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ 
     ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จาก 
     สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ.........................................................      
                                                           (นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์)      
                                  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................................  
               (นายปริญญา      ธรรมชาติ)  

 
 
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 
 
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ....................................................  

                            (นางรัตนาภร     คงเปรม)    
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร   
 
 
                          ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสุนัย       ทองนวล) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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12.ชื่อโครงการ    โครงการเรียนรู้ ICT  นักเรียน ม.1-3 
แผนงาน         บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การให้บริการ สารสนเทศ/ICT) 
ผู้รับผิดชอบ     นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม   2564  -  มีนาคม 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  กลยุทธ์ที่ 1 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 1  ข้อ 1.1 ตบชที่ 4,6    
  มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 2  ข้อ 2.6  
  มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 3  ข้อ 3.2  

............................................................................................................................. ................................................ 

หลักการและเหตุผล  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติ
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
 นโยบายของรัฐด้านการศึกษา ก าหนดว่าให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล          
ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ใน 4 รายการ ดังนี้ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                 
 2.  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา                               
 3.  เพ่ือสร้างนิสัยรักการใช้เทคโนโลยี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
เป้าหมาย  

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว  
ร้อยละ 85 

2. นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 85 
3. นักเรียนมีสถิติการเข้าใช้บริการด้านเทคโนโลยี อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 100 
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        ขั้นตอบด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการด าเนินการ
(PLAN)    
      - ขออนุมัติโครงการ 
      - แต่งตั้งคณะท างาน 
      - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
      - ประชุมชี้แจง   

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

 นายบุญญฤทธิ์   
ฉิมแก้ว 
 

2.  ด าเนินการตามแผน(DO) 
     - จัดกิจกรรมตามปฎิทิน
ปฏิบัติงาน โดยนักเรียนทุกคนมี
สถิติการเข้าใช้บริการด้าน
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ อย่าง
น้อย 40 ชั่วโมง/ปี  
- ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆใน
การจัดท าผลงานของนักเรียน 
 
3. นิเทศติดตามและประเมินผล 
(CHECK) 
4. สรุปและรายงานผล(ACTION) 

พ.ค. 64 
- 

31 มี.ค. 65 
 
 
 
31 มี.ค. 65 

เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    
มัธยมศึกษาปีที ่1-3  
-ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon 
G3000 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
2,500 บาท 
-ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon 
MP287 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
2,000 บาท 
-หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon 
G3000 และ Canon mp287 สีด า 
และหมึกสี 2 ชุด  ราคา  2,000 
บาท 
กระดาษ A4   8  รีม 1,000 บาท 
-เมาส์ 10 ตัว ราคา 1,500 บาท 
-คีย์บอร์ด 5 ตัว ราคา 1,000 บาท 
- รวมทั้งสิ้น  10,000  บาท 

ช่วงชัน้ที่3 (ม.1-ม.3) 
- ครูผู้สอนกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ทุก
ท่าน 
 

    
 

         การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการและประเมินผล เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2. นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน  
3. นักเรียนทุกคนมีสถิติการเข้า
เรียนด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย  
40 ชั่วโมง/ปี 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การฝึกปฏิบัติจริง 
 

1. แบบประเมินชิ้นงาน 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน 
3. แบบทดสอบ 
4. บันทึกการขอเข้าใช้บริการ ICT 
5. เครื่องมือวัดและประเมิน

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.”การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกรเรียนรู้” 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น  
  2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  3. นักเรียนใช้บริการ ไอซีที ในการจัดท าเอกสารชิ้นงาน  
  4. นักเรียนทุกคนมีสถิติการเข้าเรียนด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี  
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                         (นายบุญญฤทธิ์     ฉิมแก้ว) 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 
   (นางสาวศิรินภา   นาสะอ้าน)  

                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการ 

   (นางรัตนาภร     คงเปรม)  
                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายสุนัย        ทองนวล) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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รายละเอียดจัดซื้อ-จัดจ้าง 
โครงการการให้บริการไอซีที นักเรียน ม.1-3 

 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน 

บาท 
ค่าใช้สอย 

บาท 
ค่าวัสดุ 
บาท 

1. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G3000 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 - - 

2. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon MP287 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,000 บาท 

2,000 - - 

3. หมึกเติม Canon G3000 และ Canon 
mp287 สีด า และหมึกสี 2 ชุด 

- - 2,000 

4. กระดาษ A4  8 รีม  1,000  
4. เมาส์   - - 1,500 
5. คีย์บอร์ด   1,000 
 รวม 4,500 1,000 45,00 
 รวมทั้งสิ้น 10,000 
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13.โครงการ                   โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
                                  (Covid-19) 
แผนงาน                       วชิาการ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวน้้าเพชร  ครองระวะ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา 2565  (  16  พฤษภาคม 2563 - 31 มี.ค. 2564) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่4 (ข้อ 4.1) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5 (ข้อ 5.1) 
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 ตบช.ที่1-5 ข้อที่1.2 ตบช ที่1-3 
                                   มาตราฐานที่3 ข้อที่ 3.1-3.5 
 
 
หลักการและเหตุผล 
            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และองค์การอนามัย
โรคได้ประการให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่งโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม ได้มีมาตราการควมคุมหลายมาตรการ พรก.ฉุกเฉิน เช่น 
มาตรการเคอร์ฟิว   ห้ามการประชุม ชุมนุม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัด หลังวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ท้าให้พฤติกรรมของนักเรียนบางอย่างเปลี่ยนไปจน
กลายเป็นความปกติใหม่ หรือฐานวิถีใหม่ (New Normal) ในทุกสถานการณ์เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) มาตรการที่ส้าคัญคือการป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรค โดยการ
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือไอจามและที่ส้าคัญจะต้องได้รับการ
คัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา โดยมาตราการควมคุมหลัก คือ     การให้มีจุดคัดกรอง บริการล้างมือเพ่ือฆ่าเชื้อ
โรค การสวมหน้ากากอนามัย การให้เว้นระยะห่างโต๊ะเรียนรวมถึงกั้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร
กลางวัน และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระห่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร การท้าความสะอาดในบริเวณ
สถานที่ให้บริการนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จึงได้จัดท้าโครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019(Covid-19) แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
     2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่เก่ียวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 
        (Covid-19 
     3. เพ่ือตั้งจุดคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 แก่  
        นักเรียนและบุคคลากร 
     4. เพ่ือให้นักเรียนมีความตะหนักในการเฝ้าระวังและควบคุมการ้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา   
         2019(Covid-19) 
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3.เป้าหมาย    
              1.  นักเรียนทุกคนและบุคคลากรปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19 ร้อยละ 100 
              2.  นักเรียนตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการติดเชื้อ 
                   ไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ร้อยละ 90 
              3. นักเรียนตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                 (Covid-19) ร้อยละ 100 
           4. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ 
                  ไวรัสโคโรนา   2019(Covid-19 ร้อยละ 100 
 

4.วิธีด าเนินงาน 
              โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีวิธีการ  
              ด้าเนินงานดังนี้ 
 
          แผนการปฏิบัติงาน 
          โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแผน  
      ปฏิบัติงานก้าหนดไว้ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียน 
1/64 

ภาคเรียน 
2/64 

1.จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
(PLAN)    

พ.ค. 2564   น.ส.น้้าเพชร ครองระวะ 

2.จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ     
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด้าเนินงาน 

    

4.สร้างความตระหนัก 

4.1 ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
ป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019(Covid-19) 
4.2 ก้าหนดมาตราการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019(Covid-19) 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน1/64 ภาคเรียน2/64 

5.ด้าเนินกิจกรรม การป้องกัน(DO) 
และควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
5.1จัดท้าจุดคัดกรอง 2 จุด โดย
การติดตั้งและจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1 จัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์ มาตราการ
ป้องกันควมคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019(Covid-19) 
5.2 อ่างล้างมือ 4 ชุด ชุดวางสบู่ 
6 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ       
อินฟาเรด 6 เครื่อง 
5.3 ฉากกั้นเว้นระยะรับประทาน
อาหาร 
5.4แอลกอฮอล์ส้าหรับล้างมือ 
5.5 เจลล้างมือ 
5.6 สบู่เหลว สบู่ก้อนส้าหรับล้าง
มือและแอลกอฮอล์ประจ้า
ห้องเรียน 
5.8 น้้ายาท้าความสะอาดพ้ืนผิว 
5.9หน้าการอนามัยส้าหรับ
นักเรียน 
5.10 เฟชชิลล์ส้าหรับนักเรียน 
5.11อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
5.12 การจัดท้าเอกสาร ใบงาน
ในการเรียนรู้ในช่วงการระบาด
โรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 

ตลอดภาคเรียน
ที่1-2 ปี
การศึกษา 
2564 

รายหัวประถม 
 ป.1-ป.3 

2,500 บาท 
รายหัวประถม  

ป.4-ป.6 
2,500 บาท 

 

รายหัวประถม 
ป.1-ป.3 

2,500 บาท 
รายหัวประถม 

ป.4-ป.6 
2,500 บาท 
รายหัวมัธยม 
10,000 บาท 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียน 
1/64 

ภาคเรียน 
2/64 

9.สรุปผลการด้าเนินโครงการ
และรายงานผู้บริหาร(ACTION) 

พ.ค. 2565   ครูน้้าเพชร 

 
 
          5. การประเมินว่าส้าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

1. นักเรียนทุกคนและบุคคลากรปลอดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19 ร้อยละ 100 
2.นักเรียนตระหนักและมีความรู้ ความ
เข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคและการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019(Covid-19 ร้อยละ 90 
3.นักเรียนตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวัง
ควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไรัสโคโรน่า 
2019(Covid-19 ร้อยละ 100 
4.เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการเฝ้า
ระวังและควบคุมป้องกันการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19 
 ร้อยละ 100 
 

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-แบบประเมินคววามพึง
พอใจ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               (นางสาวน้้าเพชร   ครองระวะ) 
 
 

ลงชื่อ............................................. ผู้นิเทศ/กับโครงการกิจกรรม 
              (นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน) 
     รองผู้อ้านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  

 
ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ/กับโครงการกิจกรรม 
         (นางรัตนาภร     คงเปรม) 

          รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายสุนัย   ทองนวล) 
        ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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ภาคผนวก 
 

 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 ที่   23/2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและ 

 แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
……………………………………… 

 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อ
น้อยอุปถัมภ์) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง(1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ
ส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน การด าเนินการบริหาร
งบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน มีปะโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2546 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะอ านวยการ 
- นายสุนัย ทองนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
- นางรัตนาภร  คงเปรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
- น.ส.ศิรินภา   นาสะอ้าน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
- น.ส.เสาวณี    แก้วนิตย์ คร ู   กรรมการ 
- นางเปรมวดี  จักรเพชร คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ปุณิกา    เจริญจิตต์ คร ู   กรรมการ 
- นายปฐมเดช   สุขศิริ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ควบคุม/ก ากับให้คณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามก าหนด 

2. คณะด าเนินงาน 
- นางรัตนาภร      คงเปรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
- น.ส.ศิรินภา      นาสะอ้าน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
- นางสาวเสาวณ ี  แก้วนิตย์ คร ู   กรรมการ 
- นางเปรมวดี       จักรเพชร คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ปุณิกา     เจริญจิตต์ คร ู   กรรมการ 
- นางรัชฎาพร   วันเย็น คร ู   กรรมการ 
- น.ส.สุนันทา   ทักษิณธรรม คร ู   กรรมการ 
- นางจีรภา        วรดี  คร ู   กรรมการ 
- น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ์ คร ู   กรรมการ 
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- นางไอริณ    ปิ่นตบแต่ง ครู   กรรมการ 
- น.ส.ฐิติวรรณ   สารพิมพ์ ครู   กรรมการ 
- นายดนุพงษ์    บริสุทธิ์ ครู   กรรมการ 
- นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว ครู   กรรมการ 
- น.ส.แก้วตา   ตะเพียนทอง ครู   กรรมการ 
- น.ส.เกศมณี   สาลีแก้ว พนักงานราชการ    กรรมการ 
- น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ  ครู   กรรมการ 
- น.ส.ปทิตตา     ช่างทุ่งใหญ่ ครู   กรรมการ 
- นางวชรพร   จันดา  ครู   กรรมการ 
- นายรณชัย   ทองงามข า ครู   กรรมการ 
- น.ส.แอนนา   สงเคราะห์สุข ครู   กรรมการ 
- น.ส.อรณัชชา   พูพวง ครู   กรรมการ 
- นายปริญญา    ธรรมชาติ ครู   กรรมการ 
- น.ส.อาภาภรณ์  ค าปาน ครู   กรรมการ 
- น.ส.ศุภิสรา    มั่นคง  ครู   กรรมการ 
- นายสมใจ    แกล้วกล้า ครู   กรรมการ 
- น.ส.น้ าเพชร    ครองระวะ ครู   กรรมการ 
- น.ส.วรัชญ์กัญญ์   ทรัพย์ผุด ครู   กรรมการ 
- นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์ ครู   กรรมการ 
- นายนราฤทธิ์   ทิศกระโทก ครู   กรรมการ 
- นายศุภโชค    แตงทอง ครู   กรรมการ 
- นายเพทาย    พลทอง ครู   กรรมการ 
- น.ส.ภาสุรีย์  ผลศรีสง่า  ครู   กรรมการ 
- น.ส.นิภาพร  เดชสุภา  ครู   กรรมการ 
- น.ส.ภคณัท   เงินทองดี ครู   กรรมการ 
- นายปฐมเดช    สุขศิร ิ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
- น.ส.กนกพร   ธูปทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
- น.ส.รัตน์ดาวรรณ  ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่การเงิน    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี วิเคราะห์สรุปเนื้อหาในการแผนฯดังกล่าว 
พร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับ และเซฟใส่แผ่น CD เสนอผู้บริหารพิจารณาด าเนินการจัดท ารูปเล่มให้เสร็จสิ้นเพ่ือ
น าเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดธรรมศาลา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2564  ต่อไป 
หมายเหตุ การจัดท าแผนฯทั้ง 2 เล่มดังกล่าวนัดหมายประชุมด าเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่  30 

พฤษภาคม   2564 
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3.  คณะจัดสถานที่และบริการด้านอาหารและน้ าดื่ม 
 -  น.ส.ขวัญหทัย   ฟูใจ  ครู       ประธานกรรมการ 
 -  นางอุไร      ยุดกระโทก แม่บ้าน            กรรมการ 
 -  น.ส.สมพิศ     จุลเจริญดุลย์ เจ้าหน้าที่ร้านค้าฯ    กรรมการ 
 -  นายชาติ  แย้มกลิ่น นักการภารโรง  กรรมการ 
 -  นางเสนาะรัก    เกษมสวัสดิ์ แม่บ้าน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     จัดสถานที่ห้องประชุมโสต(ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น) และห้องสมุดโรงเรียน เป็นที่ประชุมปฏิบัติการ 
            จัดท าแผนฯ/จัดบริการน้ า, เบรกอาหารว่าง และจัดอาหารกลางวัน ให้ทุกคนที่มาร่วมจัดท าใน              
            ครั้งนี(้จัดเตรียมเครื่องเสียง/อุปกรณ์ด้วย) 
            

4.  คณะถ่ายภาพกิจกรรม  
-  นายเอกพล   เรืองสกุล   คร ู   ประธานกรรมการ 
-  นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว   คร ู   กรรมการ 
-  นายนราฤทธิ์   ทิศกระโทก คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    บันทึกภาพ การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

ให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการพร้อมเสนอร่างให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้พร้อมจัดท ารูปเล่ม (ไม่ต้องเย็บเล่ม) เพื่อน าเสนอเข้าสู่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียน พร้อมด าเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นเพื่อจัดท ามอบให้ครูทุกคนใช้เป็นหลักปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
         สั่ง    ณ    วันที่  7   เดือนเมษายน    พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                 
                                                           (นายสุนัย      ทองนวล) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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